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Θα απογοητευτούν
όσοι βλέπουν σκιές
σε Αθήνα-Λευκωσία
Δεν θα υπάρξει θερμό
επεισόδιο με την Τουρκία λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Κυριάκος Κούσιος, εκφράζοντας
ωστόσο ανησυχία για τις εξελίξεις.
Λέει πως θα απογοητευτούν όσοι
βλέπουν σκιές στις σχέσεις Αθήνας Λευκωσίας και μιλά για αγαστή και
συνεχή συνεργασία. Απαντά για τον
οικογενειακό περίγυρο του Προέδρου, του οποίου οι δραστηριότητες
προκαλούν δυσφορία αλλά και για τις
επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση
για διαπλοκή και διαφθορά. Σελ. 7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΟ Ρ ΥΦ Η Σ

Από την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου
Λεπτομέρειες στη σελίδα 17

ΣΥΝΕΔΡΙΟ OMBUDSMAN

Εκτίθεται η Κύπρος
εξαιτίας του Ελεγκτή
Αυστηρό μήνυμα για προστασία και
θωράκιση της ανεξαρτησίας της Επιτρόπου Διοικήσεως στην Κύπρο στέλνουν δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των
δικτύων Ombudsman με συνεντεύξεις
τους στην «Κ». Οι Peter Tyndall και Ανδρέας Ποττάκης τοποθετούνται με ξεκάθαρο τρόπο στο ζήτημα με τη στάση
του Γενικού Ελεγκτή. Σελ. 15

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καιρός να δούμε
και τη Λευκωσία
Οι βουλευτές Λευκωσίας δεν προωθήσαμε όσο έπρεπε θέματα που
αφορούν την πόλη μας, αναφέρει
στην «Κ» ο Δημήτρης Δημητρίου,
υπογραμμίζοντας πως ξεκίνησε διάλογο με τους Λευκωσιάτες. Μιλά για
τη φθορά που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τις μεταρρυθμίσεις αλλά και για
την ανανέωση στον ΔΗΣΥ. Σελ. 16

Πώς ο Ερντογάν δοκιμάζει
τις αντοχές της Ελλάδας

ΝΕΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Θα περικυκλώσουν
την Κύπρο με την
«Ασπίδα Μεσογείου»
Η εξουδετέρωση των Τριμερών της Λευκωσίας και της ΔΔΟ εντάσσεται στους νέους
σχεδιασμούς της Άγκυρας μετά το «Σύμφωνο» με τη Λιβύη, σύμφωνα με τον εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» ναύαρχο
Τζεμ Γκιούρντενιζ, ο οποίος εξήγγειλε τους
νέους σχεδιασμούς. Ο Ερντογάν διακήρυξε
ότι είναι έτοιμος να έρθει σε συνεννόηση
για το ζήτημα της ΑΟΖ με όλες τις χώρες
της περιοχής, πλην της Κύπρου. Σελ. 8

Πιθανή αποστολή του «Μπαρμπαρός» στα νότια της Κρήτης θα «δοκιμάσει τα νερά»
Με τη διπλωματία των κανονιοφόρων, αλλά
και με σειρά εξαγγελιών, όπως την εξαγορά
και άλλου γεωτρύπανου και την αποκάλυψη
επεκτατικών σχεδιασμών στην Αν. Μεσόγειο,
ο Ερντογάν και το επιτελείο του επιχειρούν
να δοκιμάσουν τις αντοχές της Ελλάδας και

τα νεύρα του νέου πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Στην Αθήνα υπάρχει εγρήγορση
και για την περίοδο από τις 21 Δεκεμβρίου
και μετά, όταν το ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός» θα ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες
που διεξάγει στα νότια της Κύπρου, οπότε

και η Άγκυρα ίσως να δοκιμάσει τα ελληνικά
αντανακλαστικά εντός της εορταστικής περιόδου. Οποιασδήποτε μορφής κλιμάκωση
και αν επιλέξει η Τουρκία, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το είδος αντίδρασης που
θα επιλέξει η Αθήνα. Σελ. 4, 5

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Μονόδρομος το Brexit μετά τη νίκη Μπόρις Τζόνσον

Κανονιοφόροι σαν
τουρκικό εργαλείο

Με το σύνθημα των τριών

λέξεων «Get Brexit Done»
ο Μπόρις Τζόνσον εξασφάλισε άνετη πλειοψηφία 364 εδρών σε σύνολο
650, επιτυγχάνοντας την
καλύτερη επίδοση για
τους Συντηρητικούς από
την εποχή της Μάργκαρετ
Θάτσερ. Αυτή η νίκη έθεσε
τέλος στην πολιτική παράλυση της Βρετανίας, αλλά
και της Ευρωπαϊκής Eνωσης, που κράτησε τριάμισι
χρόνια. Το Brexit είναι πλέον δρόμος χωρίς επιστροφή. Η Βουλή των Κοινοτήτων θα ψηφίσει τον σχετικό νόμο πριν από τα Χριστούγεννα και η Βρετανία
θα εγκαταλείψει επισήμως την Ε.Ε. στις 31 Ιανουαρίου του 2020. Παραμένει ομιχλώδες το μέλλον Σκωτίας και Βόρειας
Ιρλανδίας. Σελ. 20

Το μόνο εργαλείο της Τουρκίας για εξασφάλιση μεριδίου σε θαλασσοτεμάχια που δεν
της ανήκουν είναι οι κανονιοφόροι, όπως
προκύπτει μέσα και από το διπλωματικό
προσκήνιο στον ΟΗΕ, που το τελευταίο δεκαήμερο κυριάρχησε η καταγγελία του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου κατανόησης. Σελ. 8

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος, Χάγη και
η ενδεδειγμένη λύση
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Παγκόσμιο SOS
για τους ωκεανούς
Δραστική μείωση του οξυγόνου
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα
οξυγόνου στους ωκεανούς μειώθηκαν
2% κατά την περίοδο 1960-2010. Η μείωση
του οξυγόνου των ωκεανών οφείλεται
στην κλιματική αλλαγή αν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην
επιδείνωση του προβλήματος. Σελ. 22

Δύσκολοι καιροί
για τον Τραμπ
Εντός εβδομάδος η παραπομπή
Μαύρα Χριστούγεννα προβλέπονται τα φετινά για τον Τραμπ, καθώς είναι πιθανό
μέχρι το τέλος της εβδομάδας η αμερικανική
Βουλή να έχει υπερψηφίσει την παραπομπή
του. Οι αναλυτές προεξοφλούν την καταψήφιση της αντίστοιχης πρότασης στη Γερουσία τον Ιανουάριο. Σελ. 19

Βαθαίνει το ρήγμα ιατρών - ΟΚΥπΥ
Δεν φαίνεται να υπάρχει σημείο επαφής στο θέμα των κινήτρων
Παραμένει το χάσμα μεταξύ των γιατρών
του Δημοσίου και του ΟΚΥπΥ, αναφορικά
με τα κίνητρα που τους δίνει. Άγνωστο
παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με τους γιατρούς μέλη της ΠΑΣΥΚΙ αλλά και τον ΟΚΥπΥ να εμφανίζονται να μην έχουν σημείο
επαφής. Στην πρόταση κινήτρων προς
τους γιατρούς του Δημοσίου οι ετήσιες

απολαβές τους, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ,
αυξάνονται από 90.000 στις 110.000ευρώ.
Με τα οικονομικά κίνητρα, η πρόταση
περιλαμβάνει και πρόνοιες για κάποιους
όρους εργασίας. Οικονομική, σελ. 4

Εξι μήνες ΓεΣΥ, ένας απολογισμός
• Αρθρο του υπ. Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου

Τροχιοδεικτικές Αθήνας σε Λευκωσία
Μήνυμα να μην ενεργεί η Κύπρος με επιπολαιότητα από Ελλάδα
Αθηναϊκά δημοσιεύματα, που έκαναν
λόγο για επιπόλαιες κινήσεις της Κύπρου,
στις οποίες σέρνει την Αθήνα και οι αιχμές
για επικοινωνιακά παιχνίδια του προέδρου
Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη,
προκάλεσαν αναστάτωση στην κυβέρνηση, γιατί η Λευκωσία δεν έχει συνηθίσει
μέχρι τώρα τέτοιες αναφορές από τον

συγκρατημένο αθηναϊκό τύπο. Ανώτατοι
διπλωματικοί κύκλοι τονίζουν πως δεν
υπάρχουν σκιές στη σχέση των δύο χωρών, ωστόσο, η Αθήνα στέλνει τροχιοδεικτικές βολές προς τη Λευκωσία για
να μην ενεργεί με επιπολαιότητα και
«ελαφρότητα» σε ζητήματα που αφορούν
την εξωτερική πολιτική. Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΟ

Η χαρακτική κατέβηκε στη Λευκωσία
Την επόμενη εβδομάδα εγκαινιάζεται το νέο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής
Χαμπή, στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Ο χαράκτης Χαμπής μάς υποδέχθηκε
στο μουσείο για να πάρουμε μια γεύση από τους νέους χώρους του και να ξεναγηθούμε στην πρώτη έκθεση με τίτλο «Από τον Durer στον Κάνθο». Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ενας τρίτος στον παράδεισο άραγε χωράει;
Η Λέα Μαλένη επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι, ως ηθοποιός, στην παράσταση
«Λιόλια» της Μemorandum Theatre Group και μιλάει στην «Κ» για το έργο και
τη συνεργασία της με την ομάδα του. Λέει ότι θα δούμε μια σύγχρονη παράσταση που ξεκινά από τους πρωτόπλαστους. Ζωή, σελ. 3

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Όταν η κοινωνία εγκλωβίζεται στα στερεότυπα
Η Άννα Γιαγκιώζη μιλάει στην «Κ» για το «One for Sorrow», της Κορντίλια Λιν,
που ανεβαίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Εγκώμιο. Το έργο ανέβηκε για πρώτη
φορά το καλοκαίρι του 2018 στο Royal Court στο Λονδίνο, μετά από ανάθεση
στη συγγραφέα, αφού της είχε απονεμηθεί το βραβείο Pinter. Ζωή, σελ. 9

Οι παράμετροι που συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα και οι τρόποι διά των οποίων
αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί και να λυθεί.
Εκτιμάται ότι η προσφυγή στο ΔΔΧ δεν θα
επιφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος στην
Κ.Δ. αφού η Τουρκία δεν είναι υποχρεωμένη
να παρουσιαστεί. Σελ. 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τεντωμένο σχοινί
Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο κατανόησης
που κυριάρχησε το τελευταίο δεκαήμερο
στην επικαιρότητα και επέσυρε καταγγελίες εκ μέρους της Ελλάδας και της
Κύπρου κατά της Τουρκίας, αποτελεί,
ως προκύπτει, εφαλτήριο της επεκτατικής
πολιτικής της Άγκυρας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Κι αυτό διότι η Τουρκία θεωρεί
ότι διά της ισχύος των κανονιοφόρων
μπορεί να ορίσει το παιχνίδι στην περιοχή
και να αναγκάσει τους εμπλεκομένους
να τη δεχθούν στο τραπέζι ακόμα κι αν
ερίζει σε θαλασσοτεμάχια που ούτε κατά
διάνοια εμπίπτουν σε νόμιμες από μέρους
της διεκδικήσεις. Οι δηλώσεις Ερντογάν
περί συμφωνιών για την ΑΟΖ με γειτονικές
χώρες πλην της Κύπρου, οι εξαγγελίες
του ναυάρχου της «Γαλάζιας Πατρίδας»
για περικύκλωση της Κύπρου και το τέντωμα του σχοινιού με τη Ελλάδα δεν
αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό
ούτε στη Λευκωσία ούτε και στην Αθήνα.
Έτσι προασπίζεται η ειρήνη.

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Όταν ο κόσμος καίγεται

Το νέο ραντεβού του Νίκαρου, ο υπουργόςκομάντο και οι αντάρτες δήμαρχοι

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Σε Χιλή, Βολιβία, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα, Χονγκ
Κονγκ, Λίβανο, Ιράκ, Ιράν,
Καταλωνία, ο κόσμος το
τελευταίο διάστημα είναι
στους δρόμους, ενώ ο
αριθμός των νεκρών διαδηλωτών μεγαλώνει αθόρυβα. Η ανάφλεξη σε πολλές
γωνιές του πλανήτη έχει ως βασικό καύσιμο την κακή οικονομική κατάσταση
της πλειοψηφίας των ανθρώπων, καθώς
η ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα μεγάλα τραπεζικά κόλπα του 2008-12 καταπόντισαν επιχειρήσεις και συναφώς
εκατομμύρια θέσεων εργασίας, αυξάνοντας κατακόρυφα τις ανισότητες. Οι
άνθρωποι, έχοντας σήμερα πρόσβαση
στο διαδίκτυο, βλέπουν το ίδιο μοτίβο
παντού και βγαίνουν στους δρόμους
διεκδικώντας αυτά που χθες ήταν αυτονόητα. Οι λόγοι της γενικευμένης ανάφλεξης είναι τρεις: Πρώτος, η αποτυχία
του παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου,
καθώς πλέον παρουσιάζεται σημαντική
στασιμότητα και γίνεται λόγος για συγχρονισμένη επιβράδυνση. Δεύτερος, οι
συνταγές λιτότητας, τύπου ΔΝΤ, έχουν
αυξήσει την ανεργία, κατακρημνίσει μισθούς και εξαφανίσει κοινωνικές δομές
και οργανώσεις που συνέτρεχαν χαμηλά
εισοδηματικά στρώματα, συμβάλλοντας
έτσι στην κοινωνική ειρήνη και νηνεμία.
Τρίτον, η κυβερνητική διαφθορά, που
παρατηρείται σε αρκετές χώρες, αποτελεί
μία από τις βασικές αιτίες διαμαρτυριών
και εξεγέρσεων, καθώς πολιτικές και κυβερνητικές εξουσίες απροκάλυπτα συμπράττουν έκνομα με την επιχειρηματική
ελίτ, ερεθίζοντας και εξοργίζοντας τον
κόσμο. Το μωσαϊκό αυτό παρουσιάζεται
καθημερινά στα ΜΜΕ σε μικρά κομμάτια
έτσι που η συνολική εικόνα διασπασμένη
να καταλήγει να γίνεται σχεδόν αόρατη.
Για παράδειγμα η Μάλτα που καταρρέει
πια υπό το βάρος των αποκαλύψεων για
τον φόνο, το 2017, της δημοσιογράφου
Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια, που αποκάλυπτε έργα και ημέρες διαφθοράς, αγγίζουν πια και τον πρωθυπουργό της
χώρας. Πριν από μερικές μέρες, τα ΜΜΕ
μετέδωσαν ότι ο Γιόργκεν Φένεχ συνελήφθη από την αστυνομία εντός της θαλαμηγού του στα ανοιχτά της Μάλτας.
Ο κ. Φένεχ είναι συνιδιοκτήτης ομίλου
επιχειρήσεων που το 2013 είχε εξασφαλίσει από το μαλτέζικο κράτος ένα μεγάλο
προνόμιο στον ενεργειακό τομέα για
την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής

φυσικού αερίου και γι’ αυτό έδωσε μίζες,
όπως προκύπτει από τα Panama Papers,
στην κυβέρνηση. Προηγουμένως συνελήφθησαν ο τέως υπουργός Ενέργειας
και ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού.
Στην Κύπρο, τον Απρίλη ο πρόεδρος της
Βουλής επέστρεψε στον διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας τη λίστα που του
επέδωσε φεύγοντας η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(ΜΕΔ) των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και από τότε ουδείς των θεσμών
αντέδρασε. Υπάρχει εισαγγελέας; Υπάρχει
Δικαιοσύνη; Είναι όλοι πιασμένοι; Κι αν
δεν είναι, θεσμικά δεν τους ενοχλεί που
άλλοι είναι; Και το λέω αυτό, γιατί την
περασμένη Κυριακή, στη στήλη «Φαληρεύς» (σελ. 11) ο Στέφανος Κασιμάτης
έκανε «αποκαλυπτήρια» στον πρόεδρο
Αναστασιάδη χωρίς ούτε και η αντιπολίτευση να αντιδράσει. Ιδού τι σημείωνε
μεταξύ άλλων ο εξ Αθηνών συνάδελφος:
«Οι πρωτοβουλίες που παίρνει η Κύπρος,
συχνά χωρίς καν να ενημερώνει προηγουμένως την Αθήνα (όπως πρόσφατα
με την προσφυγή στη Χάγη για την ΑΟΖ),
είναι μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων
που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό
και ενορχηστρώνεται από δύο πολιτικούς
που συμπλέουν λόγω κοινών συμφερόντων, αλλά συγχρόνως υποβλέπουν ο
ένας τον άλλον. Ο μεν πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης έχει ανάγκη την ασπίδα προστασίας του εθνικού θέματος από τα οικονομικά σκάνδαλα με τα οποία συνδέεται η κυβέρνησή του, ο δε υπ. Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης είναι ο υποψήφιος διάδοχός του. Για πρώτη φορά,
η δυσφορία που προκαλούν οι πρόχειρες
και επικίνδυνες πρωτοβουλίες της Λευκωσίας γίνεται θέμα συζήτησης στην
Αθήνα, ακόμη και σε κυβερνητικούς κύκλους.». Αν δεχτούμε ότι ο πρόεδρος
Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του,
μας έχουν όλους γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πού
ήταν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να θέσουν
τα καίρια ερωτήματα που προκύπτουν;
Κρύβει ο πρόεδρος πίσω από το Κυπριακό
σκάνδαλα; Αναλαμβάνει επικίνδυνες
πρωτοβουλίες χωρίς να ενημερώνει την
Αθήνα; Αυτά δεν έχουν σημασία για κανένα κόμμα; Πώς, όμως, να έχουν, που
οι μισοί των πρώτων τη τάξει είναι προσδεμένοι σε δικηγορικά-λογιστικά γραφεία
και έκαναν πάρτι με τα διαβατήρια;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Νέο ραντεβού, άτυπο όπως το συνηθίζουν τα

τελευταία χρόνια, θα έχουν με τη Σπέχαρ ο Νίκαρος και ο Μουσταφά. Είναι και οι δύο τους
καλεσμένοι στο δικοινοτικό συνέδριο «Μετασχηματιστική ηγεσία για την ειρήνη», στο Λήδρα Πάλας. Το συνέδριο διοργανώνει η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση,
με τη συμμετοχή 50 Ελληνοκυπρίων και 50
Τουρκοκυπρίων διευθυντών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Νίκαρος και Μουσταφά
ανταποκρίθηκαν θερμά, όπως ακούω στην
πρόσκληση και δήλωσαν συμμετοχή. Χωρίς
βεβαίως αυτό να τους εμποδίζει, όπως έπραξαν τις προάλλες, να τις ακυρώσουν. Αν και αυτή τη φορά μάλλον θα είναι κομματάκι δύσκολο, αφού δεσμεύτηκαν να απευθύνουν και οι
δύο χαιρετισμούς στο συνέδριο.
Η συνάντησή τους θα είναι η πρώτη μετά το

δείπνο του Βερολίνου με τον Γκουτιέρες και
μετά τις δηλώσεις Ακιντζί για την ανάγκη οι εγγυήσεις του 1960 να προσαρμοστούν στο σήμερα. Όπως σας είχα γράψει και τις προάλλες,
η συγκεκριμένη αναφορά Ακιντζί συζητήθηκε
και συζητιέται πολύ. Όχι μόνο στα Κατεχόμενα
αλλά και στις ελεύθερες περιοχές. Ήδη ο Τσελεπής του ΑΚΕΛ και ο Μίχος, πρώην του ΑΚΕΛ,
έσπευσαν να χαιρετίσουν τη δήλωση Ακιντζί
και να υποστηρίξουν πως με αυτή «άνοιξε ένα
παράθυρο» που θα πρέπει «να αξιοποιηθεί»
από την πλευρά μας. Μαθαίνω όμως πως στον
Λόφο και στο διπλανό ΥΠΕΞ έχουν άλλη άποψη για το θέμα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο Νίκαρος να ρωτήσει τον Μουσταφά τι ακριβώς
εννοούσε με την αναφορά του και κατά πόσον
θα ήθελε να του την εξηγήσει σε μια κοινή συνάντησή τους...
«Υπουργό-κομάντο» χαρακτηρίζει τον Κα-

ρούσο κυβερνητικός αξιωματούχος, μετά τις
πρόσφατες... επιδρομές του στα Ταχυδρομεία
και την περασμένη Παρασκευή σε σχολικό λεωφορείο. Ο κακόμοιρος ο οδηγός του σχολικού τον είδε μεταξύ των μαθητών που παρέλαβε από στάση και... έπαθε. Όταν ο «κομάντο» έκανε και αυτοψία στους χώρους του σχολικού λεωφορείου και βρήκε όσα βρήκε, ο
οδηγός συνειδητοποίησε πως η Παρασκευή
και 13... ισχύει. Ο Καρούσος εντόπισε, όπως ο
ίδιος έγραψε στο Facebook, μια απογοητευτική κατάσταση και έδωσε άμεσα οδηγίες για
ακινητοποίηση του λεωφορείου για έλεγχο
και για εξέταση όλων των σχολικών για να διαπιστωθεί εάν τηρούν τα κριτήρια ασφάλειας
και καθαριότητας. Εφαρμογή στην πράξη του

«Aυτή είναι μόνο η αρχή των επιθεωρήσεων. Μόλις γίνω υπουργός να δείτε...».

δόγματος του Νίκαρου «να βγουν οι υπουργοί
από τα γραφεία». Ποια θα είναι άραγε η νέα
αποστολή του κομάντο;
Ζημιά προκαλούν σε κάποια κόμματα οι «αν-

τάρτες δήμαρχοι». Όπως ακούω από δύο τουλάχιστον κόμματα, η δυσαρέσκεια για τη δράση τους είναι έντονη, αφού έχουν «αποσυντονίσει» την τοπική κοινωνία και την έχουν στρέψει κατά των κομμάτων τους. Οι δύο περιπτώσεις που ξεχώρισαν, γιατί υπάρχουν και άλλοι,
είναι οι δήμαρχοι Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης (ΔΗΣΥ) και Δερύνειας Ανδρέας Καραγιάννης (ΑΚΕΛ). Ο μεν Ευαγγελίδης ενώ δεν
έκανε τις αποκαλύψεις που υποσχέθηκε, περί
υποσχέσεων που είχε λάβει για πολιτικά αξιώματα προκειμένου να συναινέσει στη συνένωση του Δήμου Αραδίππου με τη Λάρνακα και
αποκάλυψη αυτών που έδρασαν παρασκηνιακά για ακύρωση στο παρά πέντε της συνένωσης της Αραδίππου με τις κοινότητες Κελιών,
Τρούλλων και Ορόκλινης, δημοσιοποίησε μια
μακροσκελή δήλωση σαφώς πιο ήπια από
όσα... υποσχέθηκε. Από τα βέλη του πάντως
δεν ξέφυγε ούτε ο Νίκαρος ο οποίος, χωρίς να
κατονομάζεται, στοχοποιείται για την υπόσχεση που έδωσε όταν επισκέφθηκε την Αθηαίνου ότι θα παραμείνει αυτόνομος δήμος.
Ασχέτως εάν και η Αραδίππου δεν ήθελε συνένωση με την Αθηαίνου... Τη μεγάλη ευθύνη
όμως ο Ευαγγελίδης τη ρίχνει στη δημοτική
ομάδα του ΔΗΣΥ Λάρνακας για παρασκηνιακή
δράση κατά του Δήμου Αραδίππου και υπέρ
της Λάρνακας. Αυτή του η αναφορά ήταν που
ενέτεινε, όπως ακούω, τον εμφύλιο...
Ο δήμαρχος του ΑΚΕΛ στη Δερύνεια Ανδρέας

Καραγιάννης το... τερμάτισε. Έκρινε σκόπιμο

να «καταγγείλει» τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ειδική Αντιπρόσωπο
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ. Κι αυτό όπως δικαιολογήθηκε, για να
την ενημερώσει για τις επιπτώσεις που θα
έχει στο δικοινοτικό έργο του δήμου του η
μεταρρύθμιση. Δήλωσε, μάλιστα, ότι ενημέρωσε και προφορικά τη Σπέχαρ για το θέμα,
ενώ της έστειλε και την επιστολή που έγινε
τελικά βαρίδι στην κατά τα άλλα επιτυχημένη
πολιτική καριέρα του. «Η Δερύνεια δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί και να συνεχίσει
απρόσκοπτα το έργο της για την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», υποστηρίζει. Οι αντιδράσεις για την
επιστολή δεν ήρθαν μόνο από διάφορους πολιτικούς χώρους που τη χαρακτήρισαν απαράδεκτη, μεταξύ αυτών και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αλλά και από το ίδιο το ΑΚΕΛ!
« Όλοι κάνουμε λάθη» ήταν η κομψή επίκρισή του συντρόφου του Χρίστου Χριστοφίδη
από τηλεοράσεως.
Η κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν

ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, μου
αποκάλυψε πως κάποιος μεγαλόσχημος στο
κόμμα «έσκιζε πανιά» και του έριχνε ευθύνες
πως «θα διαλύσει τη βάση» στην περιοχή.
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι στον Λόφο ακούγονται

σχόλια για υποτονικότητα ενός νέου μέλους
της κυβέρνησης, κάτι που δεν ήταν βεβαίως
αναμενόμενο; Σύμφωνα με πηγή μου που
βλέπει και ακούει πολλά, η κατάσταση προς το
παρόν παρακολουθείται και δεν αποκλείεται
να ληφθούν δραστικά μέτρα, σύντομα, εάν
κριθεί αναγκαίο.

Σ ΤΑΘ Ε ΡΑ Β Η Μ ΑΤΑ Μ Π Ρ ΟΣ ΤΑ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
15.XII.1939
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Στη Σταύρωση. Όχι του Ιησού, αλλά

των κονδυλίων. Εκεί παίζεται το πραγματικό παιχνίδι εξουσίας στη Βουλή.
Δώσε μου να σου δώσω.

ΓΚΡΑΦ ΣΠΕΕ: Μετά την χθεσινήν δραματικήν ναυμαχίαν
μεταξύ του ταχυτάτου γερμανικού θωρηκτού τσέπης
«Ναύαρχος κόμης Σπέε» και των τριών αγγλικών σκαφών,
του καταδρομικού «Εξετερ» και των δύο άλλων μικροτέρων καταδρομικών «Αίας» και «Αχιλλεύς», ο «Ναύαρχος
κόμης Σπέε» με συντετριμμένην σχεδόν την οριζοντίαν
θωράκισίν του και με τας άλλας ζημίας τας οποίας υπέστη,
ευρίσκεται ήδη προ σκληρού διλήμματος. Ή να αποφασίση
νέαν ναυμαχίαν μετά των αναμενόντων έξωθι του Ρίο
ντε λα Πλάτα αγγλικών πολεμικών, ενισχυθέντων ήδη
διά τριών άλλων αγγλικών καταδρομικών, ή να παραμείνη
καθ’ όλην την διάρκειαν των εχθροπραξιών δέσμιος εις
τον λιμένα του Μοντεβιδέο [φωτ.: Το Γκραφ Σπέε στο
Μοντεβιδέο].
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ: Οι «Τάιμς» [...] αναγγέλλουν τα εξής: Πέντε πρωτότυπα αριστουργήματα αρχαίων Ελλήνων γλυπτών θα εκτεθούν εις ειδικήν αίθουσαν
του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, όπου θα παραμείνουν έως ότου η εν Ευρώπη κατάστασις επιτρέψη την
επαναφοράν των εις την πατρίδαν των. Τα έργα ταύτα,
τα οποία ανάγονται εις διαφόρους περιόδους μεταξύ
του 6ου και του 2ου αιώνος π.Χ. μετεφέρθησαν εις την
χώραν μας διά να εκτεθούν, κατόπιν αδείας της ελληνικής
κυβερνήσεως, εις το ελληνικόν περίπτερον της Παγκοσμίου
Εκθέσεως.

Στο ντέρτι. Το ΓεΣΥ το έφτιαξε ο

Healthy, και όσοι θέλετε να το κράζετε να ξέρετε πού να απευθύνεστε. Ο
Γιώργος του Παμπορή και ο Ψηλός είναι
καλά παιδιά που κάνουν τη δουλεία. Αν
η Οικονομία όπως λέει το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα είναι Healthy
από τις σπατάλες στο ΓεΣΥ, να ξέρουμε
σε ποιον θα τα λέμε τα κάλαντα.
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Στο σωστό. Αν πάλιν το ΓεΣΥ εξελιχ-

EPA/OLIVIER HOSLET
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Αν το κλίμα ήταν τράπεζα θα το είχατε ήδη σώσει. Ούγκο Τσάβες

θεί ως ένα σπουδαίο επίτευγμα θα
είναι ένα Healthy επίτευγμα.

να τον σέρναμε στην Μακαρίου να του
φτύνει η Μπουρζουαρζί Ντε Νικοζί.

4

6

Στις καλές εποχές. Πάντως, με το

φτωχό μου το μυαλό για να σταθεί
αυτό το πράγμα με τα λεφτά των προσωπικών γιατρών που δίνουμε στον γάμο
του καραγκιόζη οι εισφορές μας θα πρέπει να πάνε στο 10%. Capito?

5

Στο πάρτι. Γιατρός πρώην συνταξιού-

χος ετών 70 επέστρεψε στο λειτούργημα του, έγραψε 2.500 ασθενείς και
θα βάλει στον λογαριασμό του 150Κ τον
χρόνο χωρίς καν να ασκεί ιατρική. Αν τα
έκανε ο Χριστόφιας αυτά θα τον δέναμε
γύρω από το προεδρικό με Μερσεντές

Στην φαντασία. Ήρθε και ο Ετεο-

κλής πριν ήταν η Αριάδνη, ο Κρέοντας, η Ηλέκτρα, η Βικτώρια, ο Γηρυόνης.
Αυτό δεν είναι καταιγίδες αλλά τάξη σε
νηπιαγωγείο.
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Στο αυτονόητο. Μπήκε που λέτε ο

26χρονος, ανενόχλητος σε μια οικοδομή ύψους 130 μέτρων, ανέβηκε μέσα
στα μαύρα μεσάνυχτα 33 ορόφους και
έπεσε από εκεί. Αν δεν ήταν ξένος αλλά
ένα τσούρμο Κύπριοι έφηβοι που ήθελαν να κάνουν «μαγκιά», φαντάζομαι
πως το θέμα δεν θα το έκαναν γαργάρα,

παίζοντάς το στα «ψηλά» οι συνάδελφοι. Μη μιλήσω και για κανέναν τρομοκράτη που θα ήθελε να το ανάψει για
πυροτέχνημα αξίας 100 εκατ., στο κέντρο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
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Στην τύχη. Βέβαια το Υπουργείο Ερ-

γασίας στο οποίο υπάγονται τα θέματα
ασφαλείας οικοδομών αλλά και η αστυνομία που έχει ευθύνη την ασφάλεια της
χώρας, κανείς δεν ξέρει γιατί αυτό το κτήριο υψηλής επικινδυνότητας δεν είχε
ασφάλεια. Ισχύει αυτό που λέμε, «ζούμε
σε μια χώρα που από τύχη υπάρχει».

9

Στο στοίχημα. Ο κλώνος του Ντό-

ναλντ, ο Μπόρις έγινε τελικά PM.

Ζούμε την πραγματικότητα ή είναι σειρά
του NEFLIX? Rikkos Mappouros for president.

10

Στο επίτευγμα. Μαζεύτηκαν οι

Ευρωπαίοι ηγέτες για να αποφασίσουν την στρατηγική της Ένωσης για
μηδενικούς ρύπους, την αύξηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επιδότηση της ηλεκτροκίνησης, τη μείωση
των φυτοφαρμάκων στα λαχανικά, την
απαγόρευση των αντιβιοτικών στα ζώα.
Πήρε και τον λόγο ο Healthy και (δεν)
τους είπε πως στην Κύπρο χάνουμε κάθε χρόνο ένα χωριό όπως την Τερσεφάνου με 700 κατοίκους, εξαιτίας της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Πού θα κάνουν έρευνες οι Τούρκοι

Η Αθήνα εξετάζει σενάρια άμεσης κλιμάκωσης εκ μέρους των Τούρκων σε περιοχή ελληνικών συμφερόντων στην Αν. Μεσόγειο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τον ακριβή τόπο και ημερομηνία
κατά την οποία η Αγκυρα θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική
Μεσόγειο, πραγματοποιώντας αποστολή ερευνητικού σκάφους σε περιοχή ελληνικών συμφερόντων, επιχειρεί να προσδιορίσει η Αθήνα. Μόλις την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, προανήγγειλε
έρευνες στην περιοχή που οριοθετήθηκε ανάμεσα στις κυβερνήσεις
Αγκυρας και Λιβύης, μετά την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, στην Αθήνα εξετάζονται διάφορα σενάρια, τα οποία
προκύπτουν από ροή πληροφοριών
των τελευταίων εβδομάδων, καθώς
επίσης και με βάση τον υφιστάμενο
σχεδιασμό της τουρκικής εταιρείας
πετρελαίων (ΤΡΑΟ). Από την ανάλυση
όλων αυτών των πληροφοριών προκύπτει ότι πλέον η Αγκυρα αντιμετωπίζει την περιοχή από τα ανοιχτά
της Κύπρου έως τα νότια της Κρήτης
ως ενοποιημένο επιχειρησιακό χώρο
τόσο για το τουρκικό ναυτικό όσο
και για την ΤΡΑΟ.
Στην Αθήνα υπάρχει εγρήγορση
και για την περίοδο από τις 21 Δεκεμβρίου και μετά, όταν το ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός» θα ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες που
διεξάγει στα νότια της Κύπρου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή του «Μπαρμπαρός» στο λιμάνι της Τασουτσού
(νότια Τουρκία, έναντι της κυπριακής
χερσονήσου της Καρπασίας) αμέσως
μετά τη λήξη των σεισμικών ερευνών
στα νότια της Κύπρου. Ενδιαμέσως
ανοίγεται ένα χρονικό «παράθυρο»,
το οποίο η Αγκυρα θα μπορούσε να
εκμεταλλευθεί προκειμένου να δοκιμάσει τα ελληνικά αντανακλαστικά
εντός της εορταστικής περιόδου. Οι








ενεργοποιήθηκε ξανά μετά την εντολή του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ
για ανανέωση της επίθεσης στα προάστια της Τρίπολης. Ηδη την Παρασκευή καταγράφηκαν υλικές ζημιές
στον στρατό του αλ Σαράζ, οι οποίες
περιλάμβαναν τουρκικά UAV και
οχήματα που παραχώρησε η Αγκυρα
στο καθεστώς της Τρίπολης. Είναι
απολύτως σαφές ότι η πορεία και η
κατάληξη της συγκεκριμένης σύγκρουσης τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη των συνομιλιών
που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 7
Ιανουαρίου.

Η Τουρκία ίσως δοκιμάσει τα ελληνικά αντανακλαστικά στέλνοντας το
«Μπαρμπαρός» σε οικόπεδο της αποκαλούμενης λιβυκής ΑΟΖ.
ακριβείς συντεταγμένες στις οποίες
αναμένεται να κινηθεί το «Μπαρμπαρός» δεν είναι γνωστές, ωστόσο
στην Αθήνα υπάρχει πληθώρα υπολογισμών.
Ενα από τα πλέον βασικά σενάρια
που εξετάζεται από την Αθήνα εστιάζεται στην πρόβλεψη ότι η πολιορκούμενη κυβέρνηση του Φαγέζ αλ
Σαράζ στην Τρίπολη θα παραχωρήσει
στην τουρκική ΤΡΑΟ κάποιο θαλάσσιο οικόπεδο εντός της αποκαλούμενης λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως
αυτή προέκυψε μετά το μνημόνιο
της 27ης Νοεμβρίου με την Αγκυρα.
Με βάση αυτή την ανάλυση, θα επιχειρηθεί η δημιουργία τετελεσμένου
εντός της αποκαλούμενης λιβυκής
ΑΟΖ, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος
της, σύμφωνα με την ελληνική άποψη, βρίσκεται ουσιαστικά πάνω από
την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης. Αν
τελικά η ΤΡΑΟ, με τη συνοδεία του
τουρκικού πολεμικού ναυτικού, επιχειρήσει να πραγματοποιήσει έρευνες βορειότερα και δη στην περιοχή
από την Κάσο και την Κάρπαθο μέχρι
τη Ρόδο και το Καστελλόριζο, καθίσταται σαφές ότι η Αγκυρα επιθυμεί
άμεση κλιμάκωση και περαιτέρω
πίεση προς την Αθήνα για στρατιωτικοποίηση της κρίσης.
Σε οποιασδήποτε μορφής κλιμάκωση και αν επιλέξει η Αγκυρα στην
περιοχή ανάμεσα στα νότια της Κρήτης και στο Καστελλόριζο, εγείρονται
ερωτήματα σχετικά με το είδος αν-

Στην Αθήνα υπάρχει εγρήγορση για την περίοδο από τις 21 Δεκεμβρίου και μετά, όταν το ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπα-

ρός» θα ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες στα νότια της Κύπρου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει την επιστροφή του στο λιμάνι της Τασουτσού. Ωστόσο, οι ακριβείς συντεταγμένες
στις οποίες αναμένεται να κινηθεί το «Μπαρμπαρός» δεν είναι γνωστές και η Αθήνα εξετάζει διάφορα σενάρια.
τίδρασης που θα επιλέξει η Αθήνα.
Η πλέον πρόσφατη εμπειρία, μεταξύ
18ης Οκτωβρίου και αρχών Νοεμβρίου 2018, έδειξε ότι η αποτροπή
ενός ερευνητικού πλοίου όπως το
«Μπαρμπαρός», είτε αυτό συνοδεύεται από τον τουρκικό στόλο είτε όχι,
είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Τότε το «Μπαρμπαρός» διεξήγε σεισμικές έρευνες στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε μια έκταση περίπου
600 τετραγωνικών χιλιομέτρων, συνοδεία δύο τουρκικών φρεγατών.
Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) αντιμετώπισε τότε τις τουρκικές ενέργειες
με τη διαδοχική ανάπτυξη δύο φρεγατών («Νικηφόρος Φωκάς» και «Σαλαμίς»), οι οποίες και ανέλαβαν τη
μέσω ασυρμάτου ειδοποίηση για
την τελούμενη παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από το ερευνητικό «Μπαρμπαρός», που έσυρε

στον βυθό καλώδιο μήκους πέντε
χιλιομέτρων. Ολα αυτά τυγχάνουν
της απαιτούμενης ανάλυσης στα
υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής
Αμυνας, όπου επικαιροποιούνται
και καταρτίζονται τα σχετικά σχέδια
αντιμετώπισης.
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας μιας διπλωματικής «υγειονομικής ζώνης» γύρω
από τη βιωσιμότητα της συμφωνίας
ανάμεσα στην Αγκυρα και στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Και τούτο
διότι η εγκυρότητα μιας διμερούς
συμφωνίας ανάμεσα σε δύο διεθνώς
αναγνωρισμένες κυβερνήσεις είναι
εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθεί
με νομικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας θα αποδυθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο από αύριο, καθώς
θα συναντηθεί με τον γ.γ. του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες και εν συνεχεία

θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία,
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην
Ιορδανία και στην Ιταλία, χώρες οι
οποίες είναι ανοιχτά εχθρικές στο
καθεστώς της Τρίπολης λόγω των
ισλαμιστών υποστηρικτών του. Μια
από τις ευνοϊκές για την Αθήνα συγκυρίες είναι η σφοδρότατη αντίθεση
της Μόσχας σε οποιονδήποτε επιχειρησιακό ρόλο της Τουρκίας στο
λιβυκό έδαφος. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται, από ορισμένες πηγές,
να αρνήθηκε στον Τούρκο ομόλογό
του την ενίσχυση των υφιστάμενων
στρατιωτικών τουρκικών δυνάμεων
στη Λιβύη και την ένταξή τους σε
ένα ευρύτερο «ειρηνευτικό σώμα».

Ο λιβυκός εμφύλιος
Την ίδια ώρα, αναμένεται να φανεί
ποια θα είναι η εξέλιξη του στρατιωτικού μετώπου στη Λιβύη, το οποίο

Εξοπλιστικά και φρεγάτες
Ευλόγως, η εκτράχυνση της τουρκικής συμπεριφοράς έχει επιταχύνει
τις προσπάθειες της Αθήνας για
ανανέωση του οπλοστασίου των
Ενόπλων Δυνάμεων. Δίνεται βάση
στην ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού, όπως τα μαχητικά F-16
και Μιράζ-2000, αλλά και στην απόκτηση και εγχώρια ανάπτυξη μη
επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV).
Οι διαπραγματεύσεις με το Παρίσι
για τις φρεγάτες τύπου Belh@rra
δεν έχουν διακοπεί, ωστόσο εσχάτως
επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για την απόκτηση πλοίου ενδιάμεσης λύσης, το οποίο θα καλύψει
τις ανάγκες του Π.Ν. μέχρι το 2025,
όταν αναμένεται να παραδοθεί η
πρώτη φρεγάτα τύπου Belh@rra,
εφόσον, βεβαίως, οριστικοποιηθεί
η σχετική συμφωνία. Στο υπουργείο
Εθνικής Αμυνας αναζητούνται και
«έξυπνες» λύσεις, με σκοπό τη μείωση του κόστους και τη σταδιακή
ανάπτυξη τεχνογνωσίας, αρχικά με
τη βοήθεια παικτών οι οποίοι ήδη
τη διαθέτουν, όπως οι ΗΠΑ, αλλά
και το Ισραήλ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΗΝΑΚΗ
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ι εξωφρενικές επιδιώξεις της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Ανατολικό Αιγαίο δείχνουν πλέον καθαρά ότι ο
ολοένα και πιο απειλητικός γείτονας
στοχεύει με κάθε μέσο να επιβάλει
μια ριζική αναθεώρηση των καθεστώτων στην περιοχή. Παρά τη σημαντική διπλωματική στήριξη από
την Ε.Ε. και ιδίως ορισμένους εταίρους
σχετικά με την ακυρότητα της «συμφωνίας» με τη Λιβύη, η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη ένα σχέδιο για μια
«νέα τάξη πραγμάτων» στις θάλασσές
μας. Για να αποτρέψουμε ακόμα πιο
δυσάρεστες εξελίξεις, χρειαζόμαστε
μια νέα στρατηγική – νηφάλια αλλά
και διεκδικητική. Βάση της πρέπει
να είναι η διεκδίκηση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων μας που στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Οχι απλώς με γενικές αναφορές και στη θεωρία, αλλά εκπονώντας επιτέλους τον δικό μας χάρτη
που θα απεικονίζει με ακρίβεια τα
δικαιώματα και διεκδικήσεις μας.
Μόνο σε τέτοια βάση θα μπορούσε
να υπάρξει αποδοτικός διάλογος με
την Τουρκία, και όχι από τη σημερινή
πραγματική κατάσταση.
Από τις εναλλακτικές στρατηγικές
που έχει μπροστά της μια ευρωπαϊκή
δύναμη σταθερότητας όπως η Ελλάδα, η επιλογή της στρατιωτικής
κλιμάκωσης απέναντι σε ένα πολε-

Για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία
μοχαρή γείτονα δεν είναι συγκριτικά
η καλύτερη. Σε περίπτωση βέβαια
τουρκικής επίθεσης, η απάντηση θα
είναι αναμφίβολα καταλυτική. Με
την (ψευδ)αίσθηση όμως ισχύος και
ατιμωρησίας που απέκτησε η Αγκυρα,
δεν φαίνεται να επιδιώκει πια να μας
σύρει σε διαπραγματεύσεις (λίγοπολύ οι δύο χώρες κάνουν διάλογο
επί δεκαετίες), όσο σε συνεχείς μονομερείς υποχωρήσεις αλλά ακόμα
και ανοιχτή σύγκρουση. Μεθοδικά
προετοιμάζει τη διεθνή κοινότητα
για να μας επιρρίψει έντεχνα την ευθύνη του πρώτου κτυπήματος και
να εμφανιστεί ως αμυνόμενη. Με
την επίδειξη υποτιμητικής περιφρόνησης προς τη χώρα μας τεντώνει
τα νεύρα κάθε Ελληνα πολίτη και
στρατιωτικού προσβλέποντας σε μια
λάθος κίνησή μας που θα εκμεταλλευθεί. Είναι πεπεισμένη ότι ο συσχετισμός δυνάμεων έχει χειροτερεύσει εις βάρος μας, βοηθούσης και
της δεκαετούς οικονομικής κρίσης,
και ότι όσα κι αν διακηρύσσουμε,
εκείνη τελικά θα αποφασίσει αν θα
αποτραπεί ή όχι... Πιστεύει εξάλλου,
«εκ πείρας» (Κύπρος, Συρία κ.λπ.),
ότι με τον πόλεμο διακυβεύονται
συνθήκες, εδάφη και νησιά, δεν υπάρχουν πια αναγνωρισμένα σύνορα
και διεθνές δίκαιο, και δημιουργούνται
νέα όρια και τετελεσμένα υπέρ του
τολμηρού νικητή. Αναζητεί ακόμα

και ένοπλα έναν «ζωτικό χώρο»
(Lebensraum) για να βγει από τα
«ασφυκτικά» σύνορα της Λωζάννης.
Απέναντι στην πρωτόγνωρη αυτή
επιθετικότητα χρειαζόμαστε μια νέα
στρατηγική: νέες ιδέες και την ανάλογη προετοιμασία σε πολλούς τομείς.
Με εθνική σύμπνοια αντιτάσσουμε
πρώτα πρώτα τη νηφαλιότητα και
τη διπλωματική πανστρατιά, και δεν
στρώνουμε τον τουρκικό δρόμο με
δικά μας λάθη. Η ιστορία όμως δείχνει
ότι απέναντι σε μια επιθετική Τουρκία,
αυτά δεν επαρκούν για να την αποτρέψουν. Η στρατηγική τού «δεν
διεκδικούμε τίποτα» αποδείχθηκε
αναποτελεσματική αλλά και επικίνδυνη. Δικαιώματα που δεν επισημοποιούνται αλλά και δεν ασκούνται,
μοιραία αποδυναμώνονται. Η απειλή
χρήσης βίας εξαναγκάζει σε ίσως μικρές κάθε φορά υποχωρήσεις, που
όμως συν τω χρόνω κινδυνεύουν να
οδηγήσουν σε στρατηγική ήττα.
Αυτό επιδιώκει επί δεκαετίες η Αγκυρα: με τη στάση μας το 1987 οδηγηθήκαμε να δεχθούμε ως επίδικη
περιοχή ολόκληρο το Αιγαίο έξω από
τα χωρικά ύδατα, με τα Ιμια «έριξε
άγκυρα» η θεωρία των γκρίζων ζωνών,
και πρόσφατα «έδεσε» επάνω της η
ακόμα χειρότερη «γαλάζια πατρίδα»...
Οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας
δυστυχώς δεν ακυρώθηκαν και η
διεθνής στήριξη αποδείχθηκε ανε-

παρκέστατη για την ανατροπή τους.
Φραστικές συνήθως και οριακές καταδίκες, ή έστω και άτολμες κυρώσεις
και ερμηνείες των συνθηκών, είναι
αναμφισβήτητα χρήσιμες και δεν
πρέπει να υποτιμώνται. Η έλλειψη
κατάλληλων μηχανισμών στην Ε.Ε.,
τα εθνικά συμφέροντα και οι εσωστρεφείς αδύναμες ηγεσίες στη Δύση
καθώς και η απομάκρυνση της Τουρκίας από την Ευρώπη προσθέτουν
επιπλέον δυσκολίες. Ολα αυτά δεν
προοιωνίζουν αυτόματη και πρακτική
αλληλεγγύη και δεν πρέπει να βαυκαλιζόμαστε με τέτοιες ελπίδες που
κινδυνεύουν να είναι φρούδες. Αφού,
λοιπόν, οι τακτικές αυτές δεν απέδωσαν, μπορούν οι ελληνικές θέσεις
να παραμείνουν ουσιαστικά εκεί που
βρίσκονταν προ δεκαετιών;
Υπήρξαν ασφαλώς και περίοδοι
που σημειώθηκαν επιτυχίες της ελληνικής πλευράς. Η παλαιότερη ένταξή μας στην Ε.Ε., όπως και αντίστοιχα αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την υπονόμευσή
της με το παραλυτικό Σχέδιο Ανάν,
ήταν ιστορικά επιτεύγματα. Η Λευκωσία πέτυχε εξάλλου να οριοθετήσει
την ΑΟΖ με τους περισσότερους γείτονές της. Η ελληνική προσπάθεια
για ρυμούλκηση της Αγκυρας στον
δρόμο αλλά και στα προαπαιτούμενα
της ευρωπαϊκής καλής γειτονίας εξασφάλισαν «ήρεμα νερά» και χρόνο

για να ξεκινήσουν οι οριοθετήσεις
με τη Λιβύη, Αίγυπτο και Αλβανία
και άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο των συλλογικών αυτών προσπαθειών, ως
υφυπουργός Εξωτερικών επέμεινα
ιδιαίτερα στην εθνική σημασία των
οριοθετήσεων, έχοντας βέβαια πλήρη
επίγνωση ότι τέτοιοι δρόμοι δεν είναι
στρωμένοι με ροδοπέταλα και απαιτούν επιμονή και επινοητικότητα.
Με τις τελευταίες όμως εξελίξεις
και τον εξωφρενικό χάρτη της «γαλάζιας πατρίδας» που η Τουρκία επιδιώκει να υλοποιήσει και στην πράξη,
ήρθε πλέον η ώρα για μια νέα στρατηγική: η Ελλάδα να προβάλει επιτέλους τον δικό της χάρτη δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Γιατί παρά
τον γνωστό αφορισμό, η χώρα μας
διεκδικεί! Κάθε δικαίωμα, κάθε θαλάσσια ή εναέρια ζώνη που μέχρι
σήμερα δεν έχει απολαύσει ή καθιερώσει αλλά προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, πρέπει
επιτέλους να γίνει εθνική θέση. Θέση
που θα εξασφαλίσει πρώτα ευρωπαϊκά
/διεθνή διπλωματικά και άλλα ερείσματα, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενοι τουρκικοί στρατιωτικοί
«τραμπουκισμοί». Θέση που την κατάλληλη στιγμή θα κατατεθεί στο
τραπέζι ενός αξιόπιστου διαλόγου
με διεθνή υποστήριξη και εγγυήσεις
και με ενδεχόμενη επικουρική προ-

σφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο ή
άλλα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα
για τεχνικά υπο-ζητήματα. Στον
χάρτη αυτόν θα απεικονίζονται τα
δικαιώματα που έχουν υιοθετήσει
τα περισσότερα κράτη της γης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της
ελληνικής ΑΟΖ που θα οριοθετηθεί
προοδευτικά με καθένα από τους
γείτονές μας στη βάση της μέσης
γραμμής και με πλήρη επήρεια κάθε
ελληνικού νησιού ή νησίδας.
Μπροστά στα νέα δεδομένα και
στις μεθοδικές τουρκικές διεκδικήσεις, μία χώρα κληρονόμος του Οδυσσέα και μέλος της Ε.Ε. πρέπει με
διακομματική συνεννόηση να επιστρατεύσει επιτέλους την κοινή λογική με μια «έξυπνη» στρατηγική
που παραμερίζει τη δίκαιη οργή που
αισθανόμαστε όλοι (και επιχειρεί
να εκμεταλλευθεί ο άφρων ψευδοπατριωτισμός). Εθνικό καθήκον μας
είναι να προετοιμάσουμε με υπευθυνότητα αυτή τη νέα, φιλόδοξη
και ρεαλιστική στρατηγική, με την
κατάλληλη διεθνή υποστήριξη να
αποτρέψουμε τους τουρκικούς τυχοδιωκτισμούς και να διεκδικήσουμε
τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στον διάλογο που αργά
ή γρήγορα θα προκύψει.

Ο κ. Γιάννης Βαληνάκης είναι καθηγητής
και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών
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Μεγαλομανία και ανασφάλειες του Ερντογάν
Σπασμωδική επίδειξη ισχύος από τον Τούρκο πρόεδρο στη Λιβύη, καθώς ο χρόνος μετράει εις βάρος της χώρας του
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ÔÁÖÇÏØÔËÑÇÔËÃÝÚÕÏÝÓËÚØÎÚÕÃÝ
ÚÇÒËÍÄÓËÔ¦ÚÕßÛÇÙßÓÖÁØÇÏÔËÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÕÑßØÃÇØÞÕÝÚÕß
ÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÎÝ
ÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÑÇÏÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÖÕßßÖÁÍØÇÉËÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝÏÈÆÎÝ¶ÂÓ¦ÒÒÕÔÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝ ÏÇÑÄÓÇÊËÔËÃÊÇÓËÚÃÖÕÚÇ!Î
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÔÄÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÕß
ÖØÕÙÌÆÍÜÔÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂà×ÔÎ
ÚÎÝÈÄØËÏÇÝßØÃÇÝÕÏÑÕÏÔÁÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
¬ØÃÖÕÒÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÙÚÎ
ÏÈÆÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇ
ÊÏ¦ÚÇÐÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕ
ÖØÄËÊØÕ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÃÙÜÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÔËÖÃÊËÏÐÎÏÙÞÆÕÝËÔÄÝÓËÍÇÒÕÓÇÔÕÆÝÎÍÁÚÎÑØÆÈÕÔÚÇÏÈÇÛÏÁÝÇÔÇÙÌ¦ÒËÏËÝ¬ÕÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕß
ßÖÁÍØÇÉËÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÓËÚÕÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÃÈßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¢¦ÍËàÇÒ
¦ØÇÚàÂÚÇÔÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÈËÈÏÇÙÓÁÔÎßÉÎÒÕÆØÃÙÑÕßÑÃÔÎÙÎÇÖÄ
ÛÁÙÎ¦ÓßÔÇÝ©ÃÊÏÕÝÕØÔÚÕÍ¦Ô
ËÑÓßÙÚÎØËÆÛÎÑËÚÕÔÌÄÈÕÚÕßÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÙÚØÏÓÜÞÛËÃÙÚÕÔ ÄÒÖÕÚÎÝÚÚ¦ÒËÏÇÝ®
ÓËÚÏÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
©ÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÍÇÒÒÏÑ×ÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÖÒÕÃÜÔÇßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕ
ÑÆØÏÕÝÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÓÁÔÕÝÚÕßÑÇÚ¦
ÚÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÓËÚÕÔ
ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÇÖÄÚÕ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÌÄØÕßÓÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß,4.-ÄÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÒÒ¦ÊÇ ÆÖØÕÝÙØÇÂÒÇÒÇÏÙÚÃÔÎ
ÃÍßÖÚÕÝÕØÊÇÔÃÇÑÇÏÚÇÒÃÇ
ØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÁÔÚÇÙÎÑÇÏËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÝÇÖËÏÒÁÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕ-

ÌÇÔ×ÝÖÇÙÞÃàËÏÔÇÇÖÕÛÇØØÆÔËÏ
ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÍËÜÚØÂÙËÜÔÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÕßÇÍÜÍÕÆ,HZ[
4LKÓÁÞØÏÝÄÚÕßËÐÇÙÌÇÒÏÙÛÕÆÔ
ÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ÓÏÇÒÆÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÙÚÇÓÁÚØÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÓËÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÜÔ
ËÍÍßÎÚØÏ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÑÇÏÕËÐÇÔÇÍÑÇÙÓÄÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇÊËÞÛËÃÚÎ
ÙßÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÕßÏÍÇÃÕßÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖ¦ÍÏÇËÖÏÊÏ×ÑËÏÎÍÑßØÇ
©ÊËÆÚËØÕÝÒÄÍÕÝÖÕßËÐÜÛËÃÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÙËÙÖÇÙÓÜÊÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÙÚÎÏÈÆÎÑßÒ¦ËÏ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÏËÛÔ×Ý
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎ®ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÇÒ
¦ØÇÚàÎÕÖÕÃÇËÑÚÁÛÎÑËÊÏËÛÔ×Ý
ÓËÚÏÝÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÁÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝ
ÍÏÇÑÇÔÕÔÏÑÄÊÕßÒËÓÖÄØÏÕÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝËÐÕßÙÏ¦àËÏÓÄÔÕ
ÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÁÔÇÊÆÕÛßÒ¦-

«Οραμα 2023»

Αποτελμάτωση στη
Συρία, εντάσεις με Δύση,
Ρωσία και Αραβες,
ενώ δύο νέα κόμματα
απειλούν την ηγεμονία
του στο εσωτερικό
της χώρας.

Ο ίδιος /Ö¨~Ø¨ÌÉÙ¨ØÉ~ÐÈ³i¨ÉÖÚi~É³×ÌK³ÈÌ³{iT¨Ñ³È~{ÙÈÉÖÉ{tÑ³¨{ÐTÚÉË³~ÌÜ
³iØå³³ÒÜÉ{ÑØuÐÉ³{ØoÉ³¨ÊÉ{Ø³i~È¨{Ñ~Êå$=VÑ¨ÈËÑ~Ñ{oÑÜÜ{~ÜÉÐ{~ÜË

ÑÕßÝÇÑÄÓÎ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÛÔÏÑÄÏÈßÑÄÚØÇÚÄÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ
²ÇÒÃÌÇ²¦ÌÚÇØÚÕÔÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÏ
ÚÕËÐÕØÏÙÓÁÔÕÙÚÕ¬ÕÓÖØÕÆÑ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÎªÜÙÃÇÎÇÒÒÃÇÎÃÍßÖÚÕÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÑÇÏÚÇÓÏØ¦ÚÇ±ÙÚËØÇÇÖÄÓÂÔËÝÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÃÇ
ÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÚÕß
²¦ÌÚÇØÑÇÚÁÒÇÈÇÔÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÖØÕ¦ÙÚÏÕÚÎÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝËÔ×ÕÇØÞÎÍÄÝÚÕßÝ
ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÔÏÑÎÌÄØÇÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÓÁÞØÏ
ÚÎÔØÜÚÕÞØÕÔÏ¦
¢ØÕÔÃÓÜÝÖÕÏÕÆÔÚËÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÔÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÔÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÇÒ¦ØÇÚàÇÖÕÌËÆÍÕßÔÔÇÈ¦ÒÕßÔ
ÄÒÇÚÇÇÈÍ¦ÙËÁÔÇÑÇÒ¦ÛÏØÄÙÌÇÚÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÁÙÚËÏÒË
ÚÎÏÑÚÄØÏÇ ÄÕßÚÝÇÖÄÚÕÛÔÏ-

ÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÔ²¦ÌÚÇØÖØÕÙÌÁØÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß²¦ÌÚÇØÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÚÎÔÖ¦ÛËÏÄÖÜÝÙÚÎ
ßØÃÇÄÖÕßÚÕÓËÚÎÔÁÑØÎÐÎÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝËÃÞËÖÕÔÚ¦ØËÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÙÇÔÚ¡ÄÔÕÖÕßËÊ×ÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÑÇÏÍÏÇÚÃÚÇÖËÚØÁÒÇÏÇÚÎÝ
ßØÃÇÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÙÂÓÇÔÚÇÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇ¦ØÏÙÚÎÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÏÚßÞÕÊÏÜÑÚÏÙÓÕÃÚÕß
ÙÚÎÏÈÆÎÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÚÕÔÌÁØÕßÔÙËÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÎªÜÙÃÇ
ËÔ×ÂÊÎÚÕÔÁÞÕßÔÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÚÕÙßØÏÇÑÄÓÁÚÜÖÕÚÇÑÁØÊÎ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÏÙÈÕÒÂÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÓÏÑØÄÚËØÇÇÖÄÄÚÏßÖÕÒÄÍÏàËÕØ-

EPA / ERDEM SAHIN

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ÔÚÕÍ¦Ô©Ïª×ÙÕÏÚÕÔÖËØÏÄØÏÙÇÔ
ÙËÓÏÇÓÏÑØÂà×ÔÎ²ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖÕßÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝ
ÑßØÏÄÚËØËÝÑÕßØÊÏÑÁÝÖÄÒËÏÝËÔ×
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÚÁÒÇÈÇÔÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÚÎÔ
ÖËÚØËÒÇáÑÂà×ÔÎÖØÕÝÚÕ§ÚÁÏØ
ÇÒÕØ

Η κουρδική YPG
ËÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÕØÏÙÓÁÔÜÔËÊÇÌ×ÔÎÑÕßØÊÏÑÂÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂ@7.ÇÖÁÑÚÎÙË
ÖØÄÙÛËÚÇËØËÃÙÓÇÚÇÓËÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÎÝÚÕÔ¡ÇàÒÕÆÓ ÕÓÖ¦ÔÏ
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÊËÑÚÄÝÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄ
ÚÕÔ¡ÇÑØÄÔÙÚÕÒÏàÁÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÎÍÁÚËÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÑÇÏÚÜÔÓÏØ¦ÚÜÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÒÂØÜÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕÓËÓÄÔÎËÐÇÃØËÙÎÚÕ ÇÚ¦ØÑÇÛ×ÝÕ

ØÔÚÕÍ¦ÔÊÏÑÇÏ×ÔËÏÚÕÔ¡ÖÇÙ¦Ø
(ÙÇÔÚÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔËÃÞËÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕÔ
ÒÁÐÎÇÖÇÞËÒ¦ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
ÄÚÏÈÒÁÖËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÜÝ
ÇØÞÎÍÄÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ®ÚÜÔÊËÒÌ×Ô¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÚÎÏÈÆÎ
ÎÊËÒÌÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÏÙÞßØÄÚËØÎ
ÊÆÔÇÓÎÙÚÕÙßÔÕÔÛÆÒËßÓÇÖÕß
ÙÚÎØÃàËÏÚÕÔÇÒ¦ØÇÚà
¬Î ÔËßØÏÑÄÚÎÚÇ ÙÚÎÔ ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ÛØÁÌÕßÔÑÇÏÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÕß
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÓÖ¦ÔÇÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÄÖÕßÁÞÇÙËÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÄÒËÏÝÈÕßÃàËÏÇÑÄÓÎ
ÙÚÇÇßÚÏ¦ÚÕßÑÇÛ×ÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÇØ¦ÚÎÔÇÔÇÏÓÏÑÂÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÖÇØÇÓÁÔËÏËÆÛØÇßÙÚÎÑÇÏÚÕÏÊÏÜÚÏÑÄÞØÁÕÝÇÖËÏÒÎÚÏÑÄËÔ×ÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÚÕÞÁÝËÏÙÈÕÒÂÙÚÎßØÃÇ

Ασφαλώς ÐÉoÑÜÍÙÉÑ³{ÐÌØ~Ñ{³Ñ¨ÌKÜÉ³³È
¨³oÒÙ{~Ñ{ÜoiÐÓÑ
ÑiÈTÖ³ÈØoÉË³ÉØ~Ñ{
³{ØÙÈÒÐÉ{ØÈÉÐÜÓ~³Ñ{
³iÉ¨{TÊÛÉÚÑÓ¨ÉÉÌÐØÑÙioÖÉ×K{~ÓØÑ³{Ù¨ÒÉ{Ø0¸ÆV
 ¨³oÒÉÂÊooÉ{ÜÉÐÉ
³ÈÐÑ~¨ÈËÉØ³t$¨ÑÐÑ¸Æ¸´uVÐÉoÑÜÉÊKÜÈØ
³ÌTÈØÉÌÉ{³ÆÆ
T¨ÌÑÌ³iËÙ¨Èi³È
ÉÌ³É¨È³È¨~{~Ö~¨Ò³ÈØVÐÉ³Ë×{ÜÙÂÖÉÑÒ¨É{{Ì³{ÐiÚÓi
ÙËÜÑ³ÉÐÒÜå³Ñ³Ö¨~
(¨ÓKÜÉÉÌ³{i0È¨~ËÑ
ÚÑo{Ì³ÑÑÌ¬iViÆi
{~ÐËÑ³ÈÜÑÊ³i.ÊÐÉ¨ÑÉËÑ{idi0å (
¨KÜÉÌ³ÑÑÑÓKÉ{ÑÌ
ÆV®l³¨{ÙÜÒ¨{ÑÉ¸³¨{
.ÊÐÉ¨ÑÉËÑ{oÖ¨³ÑÆV¬¬
³¨{.³ÌTØÉËiØÊ³Ñi
0È¨~ËÑÑÓTÉ{oËÉ{ÜÊ¨ÉØ
ÐÓÜØ³iØ  VÐÉ{TÈ¨Ê
É{¨¨Ê~Ñ{ÐiÙÉ{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑÐÉ³ÈØoÉË³ÓØ
³iØ.ÊÐÉ¨ÑÌÜÑÑÈ³ÒÑ~Öo³Ñ{ÑÐÑÖ¨i~ÐÙËÑ
ÙßÙÖËÃØÜÙËÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÖÇØÄÓÕÏËÝÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑÁÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÇÓÏÑØÂ
ÊÏ¦ØÑËÏÇØÕÚÕÆÔÇÑÒËÃÙËÏÚÕ
 ÕØÔÚÕÍ¦ÔÛÇÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÊÆÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÄÓÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÚÕÔ
ÓËÚØÏÕÖÇÛÂÏÙÒÇÓÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ®
Þ×ØÕÖÕßÑ¦ÖÕÚËËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙËÕ
ÃÊÏÕÝ!ÚÕÁÔÇßÖÄÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÞÓÁÚ§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕß
ÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÕÞÛÁÝÄÚÏ
ÙßÍÑØÕÚËÃÚÕ ÄÓÓÇÚÕß¡ÁÒÒÕÔÚÕÝ®ÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕßÖÄÚÕÔÖØ×ÎÔÚÙ¦ØÕ®ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÒÃ
¡ÖÇÓÖÇÚà¦Ô¬ÕËÍÞËÃØÎÓÇÚÕß
ÚËÒËßÚÇÃÕßÌÇÃÔËÚÇÏÖÏÕÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÑÇÛ×ÝßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÇÏÇÖÄÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕ
ÓÖÔÚÕßÒ¦ÞÑÏÕßÒ

Στο «μικροσκόπιο» η μεταφορά όπλων από την Τουρκία
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Τον Μάιο, Î ßÈÁØÔÎÙÎÛÔÏÑÂÝßÓÌÜÔÃÇÝ.5(ÓËÁÊØÇÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ÚÎÝÏÈÆÎÝÊÎÓÕÙÃËßÙËÙËÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÕ-HJLIVVRÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ)4*
ÖÇØÇÚÇÍÓÁÔÇÙÚÎÔÖØÕÈÒÂÚÇÚÕß
ÒÏÓÇÔÏÕÆÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝ©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÔÇØÚÂÛÎÑÇÔÜÝÇÖÄÊËÏÐÎÚÎÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÍÑßØÇÝ
¬ØÃÖÕÒÎÝÑÇÏÙËÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕßÛÔÏÑÕÆ
ÚØÇÚÕÆÚÎÝÏÈÆÎÝ35(ÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝÒÏÈßÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÍÑßØÇÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÑÇÏ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔËÝÖÎÍÁÝ
ÚÎÝ ®¶ÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÕßÒÃÕßÕÏ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝËÃÞÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ)4*ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÓËÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÜÔÚàÏÖ;V`V[H
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÚÂÝßÖÄ
ÚÕßØÑÏÑÂËÖÏØØÕÂ ßÈÁØÔÎÙÎÝÛÔÏÑÂÝßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔÍÑßØÇÊËÔ
ËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÄÓÜÝÙÚÇÕÞÂÓÇÚÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÁÑÇÚÕßØÑÏÑ¦ÓÎ
ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÆÖÕß
)H`YHR[HY;)ËÖÏÞËÏØÕÆÔÇÖÄÚÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕ4P[PNHÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÓË
ÚÎÈÕÂÛËÏÇ¬ÕÆØÑÜÔÞËÏØÏÙÚ×Ô
Ô¦ÓËÙÇÙËÇßÚÕÆÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÇÌÕØÁÝÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô¡¬ÖÏÖÒÁÕÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÇØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝÁÜÝÚÇÚÁÒÎ
ÕßÒÃÕßÎÍÑßØÇÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÞË
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÎÔ
¬ØÃÖÕÒÎÇÑÄÓÇÕÞÎÓ¦ÚÜÔÓ¦ÞÎÝ
ÚÆÖÕß¡ÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑ×Ô
ÖßØÇÆÒÜÔÌÕØÎÚ×ÔËÑÚÕÐËßÚÂØÜÔ
97.ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÖÕÒßÈÄÒÜÔÑÇÏ
ÖßØÕÓÇÞÏÑ×ÔÇÐÃÇÝ¦ÔÜÚÕßËÔÄÝ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÊÕÒÇØÃÜÔÖØÕËØÞÄ-

Αποκαλυπτικά στοιχεία
των ελληνικών αρχών
για τη στρατιωτική
«διείσδυση» της
Τουρκίας στη Λιβύη.
ÓËÔÜÔÇÖÄÞ×ØËÝÚÕßÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÓÖÒÕÑ
¬ÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÊÏËÃÙÊßÙÎÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÏÈÆÎËÃÞËËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÑÇÏÎÙÆÒÒÎÉÎ¶ÙÚÇÚÁÒÎÕßÔÃÕß ¶ËÖÃÒÏÈßÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝÊÁÑÇßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×ÔÚÜÔ
ËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÖÄÙÚËÒÁÞÎÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕß®ÛÔÏÑÕÆÚØÇÚÕÆÚÎÝÏÈÆÎÝ35(ÖÕß
ÊÏÕÏÑËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÄ²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦Ø©ÖÜÝËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎ
ÔÇÍÔÜØÃàËÏÎ ®ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÙßÒÒÎÌÛÁÔÚËÝÂÚÇÔÕÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ

ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕßÚÎÝ
ÍËÃÚÕÔÕÝ±ÖÄÚÎÔÇÙÌßÑÚÏÑÂÖÃËÙÎ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÑÇÏÕÏÊÁÑÇÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃÇÖËÒ¦ÛÎÑÇÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¬ÎÔ
ÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕËÃÞËÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÙÚÎÔÍÑßØÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ.5(¢ÇÍÁàÇÒÇØ¦àÓË
ÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔËÇßÚÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
¦ÒÒÇËÃÞËÙßÓÌÜÔÎÛËÃÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÑÇÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÃÈßÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×Ô
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÖÇØÕÞÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÔÊØÕÓÂ¶ÑÇÚ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ¶ÚÕß ÇÚ¦ØÇßÐÂÛÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÕ¥ÙÚÄÙÕËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÔÜØÃÚËØÇ±ÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÇÔ¦ÓËÏÐÎËÒÒÎÔÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕß
ÒÄÍÕßÚÕÇÒÎÛÁÝ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ

ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÚÎÔÇÔÁÊËÏÐËÓË
ÙËÏØ¦ÊÎÓÕÙÏËßÓ¦ÚÜÔÎ ®ÂÚÇÔ
ÎÑÇÚ¦ÙÞËÙÎÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
ÔÄÚÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝÚÕßÌÕØÚÎÍÕÆÖÒÕÃÕß/HKKHK0®ÖÕßÓËÚÁÌËØËÑØßÓÓÁÔÇÙËÑÕÔÚÁÏÔËØÓËËÃÊÎ
ÕÏÑÏÇÑÂÝÞØÂÙÎÝÑÇØÇÓÖÃÔËÝ
ÑÇÏ  ÙÌÇÃØËÝÓËÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÚÕÒÏÓ¦ÔÏ¡ÏÙØ¦ÚÇÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏ
ßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝ ßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÛÔÏÑÂÝßÓÌÜÔÃÇÝ

Ενημέρωση από ΗΠΑ
¬ÕØËÙ¦ÒÚÕÙÚÕÒÇÛØËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÒÕÃÕËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏ¦ÔÊØËÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕßÏÓËÔÏÑÕÆÑÇÚÄÖÏÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚÕßØÞÎÍËÃÕß
ÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÜÔ¬Ç
ÄÖÒÇÑÇÏÚÇÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÂÚÇÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕßØÑÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÄÖÒÜÔÑÇÏËÃÞÇÔÌÕØÚÜÛËÃÙÚÎÔ
ÒËÐÇÔÊØÁÚÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¡ËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÔÜØÃÚËØÇÚÕÃÊÏÕÖÒÕÃÕ
ËÃÞËÓËÚÇÌÁØËÏÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎ
¡ÏÙØ¦ÚÇÖÁÔÚËÇÑÄÓÇÑÕÔÚÁÏÔËØÓË

ÄÖÒÇÊÁÙÓËßÙÎÚÕßÌÕØÚÃÕßÇÖÄ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÁÝËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ
ßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô©ÚÄÚËËÑÖØÄÙÜÖÄÝÚÕß;HUIQ\)PSNPJËÃÞË
ÙÖËÆÙËÏÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÛÁÓÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÄÖÒÜÔ
ßÖÄÑËÏÚÇÏÙËËÒËÍÑÚÏÑÕÆÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊÏËÛÔÂÙÚ¦ÔÚÇØËÔ×ËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏÙÚÇ
ÚËÒÜÔËÏÇÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÜÝÚËÒÏÑÄÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÚÜÔÄÖÒÜÔÑÇÏÚÜÔÖßØÕÓÇÞÏÑ×ÔÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÚÕÕßÊ¦Ô
ÑÇÏÕÃÈÇÔÕÝßÖÄÛËÙÎÚËÒËÙÏÊÃÑÎÙËÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß¬Õ
¬ØÏÓËÒÁÝÌËÚËÃÕ ÇÑÕßØÍÎÓ¦ÚÜÔ
ËÏØÇÏ¦ÑÇÚÇÊÃÑÇÙËÙËÊËÑÇËÚÂÑ¦ÛËÏØÐÎÚÕßÝÔÇßÚÏÑÕÆÝÖÕßËÖÁÈÇÏÔÇÔÙÚÕÖÒÕÃÕÑØÃÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÝËÔÄÞÕßÝÍÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÖßØÕÓÇÞÏÑ×Ô
ÓËÙÑÕÖÄÚÕÔÖÇØ¦ÔÕÓÕËÌÕÊÏÇÙÓÄ
ÕÓ¦ÊÜÔ®ßÖÄÛËÙÎÚÕß/HKKHK0®
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÁÑÛËÙÎÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔËÖÏÖÒÂÚ-

ÚËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕß
ËÓÖ¦ØÍÑÕÄÖÒÜÔÙÚÎÏÈÆÎÚÎÔ
ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÇÖÄÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÌÁØËÏÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÖÚÁÓÈØÏÕÝ
ÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦ÙËÓÃÇÇÑÄÓÇßÖÄÛËÙÎÓËËÒÒÎÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏ»ÇßÚÂÚÕßÌÕØÚÎÍÕÆÖÒÕÃÕß
ÔÊØÕÓÁÊÇ®ÖÕßÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÔÇÖÒÁËÏÙÚÎ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÖËØÏÕÞÂÔÄÚÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝ ÑÕÔÚÁÏÔËØÓË
ÊËÑ¦ÊËÝÚÄÔÕßÝËÑØÎÑÚÏÑ×ÔÖßØÕÑØÕÚÎÚÁÝÑ¦¬ÇËÑØÎÑÚÏÑ¦ËÃÞËÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÎÓÏÑØÇÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÓË
ÁÊØÇÚÎÔÍÑßØÇ¢ÕØÚ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
ÖÒÕÃÕÇÖÄÚÎ¡ËØÙÃÔÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕ
ËÃÞÇÔÚËÒÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄÚÎ¡ÏÙØ¦ÚÇÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝÚÕß©ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÚÕÔ
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔÏÊÃÕÏÝÄÓÓÇÙÏË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÕÌÕØÚÃÕ
ÚÕßÔÊØÕÓÁÊÇ®ËÔÁÖÏÖÚËÙÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÚÕß©ÑÇÚ¦ÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙßÔÕÊËßÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÑÇÏÚÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔËÑÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÜÔ
ÖØÕÕØÏÙÓÄÝÚÜÔÑÕÔÚÁÏÔËØÓËÚÇ
ËÑØÎÑÚÏÑ¦ÂÚÇÔÚÕ¬àÏÓÖÕßÚÃ¥ÙÚÄÙÕÇÖÄÚÎÔÖØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕßßÖÕÖÒÕÏ¦ØÞÕßÑÇÏÞ¦ØÚËÝÓË
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÈØËÛËÃÙÚÎ
ÍÁÌßØÇÚÕßÖÒÕÃÕßÖØÕÁÑßÖÚÇÔËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÚÕÌÕØÚÃÕÓËÚÇËÑØÎÑÚÏÑ¦ÛÇÑÇÚÁÒÎÍËÙÚÎ¡ÏÙØ¦ÚÇÖÄ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓ¦ÝÁÊÜÙÇÔËÔÚÕÒÂÔÇ
Ö¦ÓËÙÚÎÏÈÆÎÙÚÎ¡ÏÙØ¦ÚÇÔÇ
ÐËÌÕØÚ×ÙÕßÓËÄÒÕÚÕÌÕØÚÃÕ®ËÃÞË
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕ©ßÑØÇÔÄÝßÖÕÖÒÕÃÇØÞÕÝ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
 Ö¦ÔÚÜÝÚÕ¬ØÏÓËÒÁÝÌËÚËÃÕ
ÇÑÕßØÍÎÓ¦ÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔ
ÇÛ×ÜÙÎÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ¦ ÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÜÔ¬ÕÑÇÚÇÙÞËÛÁÔÌÕØÚÃÕÚÜÔ
ËÑØÎÑÚÏÑ×ÔÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙËÙÚØÇÚÄÖËÊÕÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÄÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
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Η Κύπρος, η Χάγη και η ενδεδειγμένη λύση
Οι παράμετροι που συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα και οι τρόποι διά των οποίων αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί και να λυθεί
Προσφυγή στη Χάγη
δεν θα φέρει στην ΚΔ
ουσιαστικό όφελος
Άρα λοιπόν και αφού:
• Η ΚΔ, με την κήρυξη ΑΟΖ, ανα-

Με βάση την παρούσα συνοπτική ανάλυση, η προσφυγή στο ΔΔΧ (Χάγη) εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος στην ΚΔ, αφού με βάση τη Σύμβαση η Τουρκία δεν είναι υποχρε-

ωμένη να παρουσιαστεί. Αυτό που εκτιμάται ότι θα επαναεπιβεβαιωθεί, είναι η σταθερή προσήλωση της ΚΔ στη διεθνή νομιμότητα. Το ΔΔΧ είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με πολιτικού χαρακτήρα υπόθεση αλλά ίσως προβεί σε δήλωση που να επισημαίνει το νομικό χαρακτήρα της.
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Αναμφίβολα, η προσφυγή της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ΚΔ) εναντίον της Τουρκίας
σε ό, τι αφορά στις, εκτός πλαισίου του
Διεθνούς Δικαίου, ενέργειές της μέσα στις
λειτουργικές θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης (ΔΔΧ) θα είχε ένα θετικό αποτέλεσμα για την Κύπρο εάν και εφόσον η
Τουρκία: αναγνώριζε την ΚΔ και υπήρχε
δυνατότητα διαλόγου και ως ενισχυτικό
αυτού, αποτελούσε συμβαλλόμενο μέρος
της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της
Θάλασσας. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει. Ποιο
λοιπόν θα ήταν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας
προσφυγής από την πλευρά της Κύπρου
Οι τουρκικές θέσεις σε ό, τι αφορά στην
οριοθέτηση των πιο πάνω ζωνών (Συνορεύουσα Ζώνη, Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ)
θα μπορούσαν να συνοψισθούν όπως παρακάτω:
• Πρώτα από όλα η Τουρκία είναι μία εξ
εκείνων των χωρών που καταψήφισε, στις
10 Δεκ.1982, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας (Σύμβαση) αλλά ούτε αποτελεί
και Μέρος της Σύμβασης για την Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα του 1958 (σε ισχύ από
το 1964). Συναφώς, δεν αναγνωρίζει το
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ως αρμόδιο
για την επίλυση των διαφορών.
• Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών
της Τρίτης Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ, για το
Δίκαιο της Θάλασσας (1973 – 1982), διατηρούσε σταθερά και μέχρι σήμερα τη
θέση που θέλει τα νησιά, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 121 της Σύμβασης,
να έχουν μειωμένα δικαιώματα στις λειτουργικές τους θαλάσσιες ζώνες.
• Η Τουρκία, διατηρώντας σταθερή την
ως άνω άποψή της, προχώρησε στις 19
Σεπτ.2011, σε μία παράνομη από κάθε άποψη ενέργεια υπογράφοντας συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας με το ψευδοκράτος
στη μεταξύ τους θαλάσσια περιοχή. Το ενδιαφέρον σημείο αυτής της ενέργειας,
πλην του γεγονότος ότι πρόκειται περί
μίας νομικά μη κατοχυρωμένης πράξης
και μη αναγνωρισμένης διεθνώς, είναι η
επήρεια (effect) της κυπριακής ακτογραμμής
που έχει προσδοθεί στην θαλάσσια περιοχή.
Το αποτέλεσμα της οριοθέτησης, προσδίδει
στην Τουρκία τα δύο τρίτα περίπου του
συνολικού εύρους της θαλάσσιας περιοχής

και το υπόλοιπο στο ψευδοκράτος.
• Η Τουρκία, στηριζόμενη και σε αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
και δικαστηρίων (διεθνή νομολογία), υποστηρίζει ότι: Το βασικό και κύριο κριτήριο
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας είναι η
γεωλογική/γεωφυσική συνέχεια των ηπειρωτικών ακτών με το έδαφος του βυθού,
• Τα νησιά, κατά τη διαδικασία της οριοθέτησης, δεν αποτελούν από μόνα τους
το μοναδικό παράγοντα από τον οποίον
εκπηγάζουν τα δικαιώματα στις λειτουργικές ζώνες, αλλά επηρεάζουν κατά ένα
μόνο μέρος και ως εκ τούτου αποτελούν
σχετικές περιστάσεις (relevant circumstances),
• Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος
αποτελούν ημίκλειστες θάλασσες, η οριοθέτηση των ζωνών εντός των οποίων απαιτεί ιδιαίτερους κανόνες και διατάξεις, και
• Ένεκα των πιο πάνω σχετικών περιστάσεων και ιδιαίτερων κανόνων, η οριοθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με
βάση την αρχή της ευθυδικίας.

Τα δικαιώματα της ΚΔ
στην υφαλοκρηπίδα

Η ενδεδειγμένη λύση είναι
όπως η Ελλάδα προβεί στην
κατάθεση των προβλεπόμενων
Γραμμών Βάσεως και των γεωγραφικών συντεταγμένων, μίας
προκαταρκτικής οριοθέτησης
όπως έπραξε και η ΚΔ. Οι εν
λόγω συντεταγμένες, θα δημιουργήσουν δύο τριεθνή σημεία
(Ελλάδας – Αιγύπτου - Κύπρου
και Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου). Αν τώρα, η Τουρκία έχει
τις αντιρρήσεις της, ας προσφύγει σε όποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο επιθυμεί.

Σχετικά τώρα με τα δικαιώματα της ΚΔ
στην υφαλοκρηπίδα, η Κύπρος τα απολαμβάνει de jure, αφού σύμφωνα με το Άρθρο
77(3) της Σύμβασης, τα δικαιώματα αυτά,
δεν εξαρτώνται από πραγματική ή πλασματική κατοχή ή από οποιαδήποτε άλλη
ρητή διακήρυξη. Δηλαδή, το κράτος αποκτά
αυτά τα δικαιώματα από τη δημιουργία
του ως «φυσικό δικαίωμα». Η γεωγραφική
στενότητα όμως της περιοχής, απαιτεί την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με τα αντικείμενα κράτη. Με άλλα λόγια, δεν απαιτείται η καθιέρωση του δικαιώματος αλλά
η έκταση του πεδίου εφαρμογής.
Σε αντίθεση όμως με τα δικαιώματα
στην υφαλοκρηπίδα τα οποία υιοθετούνται
από τη ίδια τη Σύμβαση, τα δικαιώματα
του κράτους στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ), αποκτώνται με την κήρυξη
ή την τελική/οριστική οριοθέτηση της ζώνης. Στην περίπτωση όμως της Κύπρου,
μία μονομερής κήρυξη της ζώνης όπως
έγινε με τους Περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμους του 2004 και του 2014, η ΚΔ καθιερώνει
μεν το δικαίωμα αλλά αυτό δε σημαίνει
ότι οριοθετεί ΑΟΖ. Αυτή η ζώνη όμως στην

ουσία, μπορεί να χαρακτηρισθεί, με βάση
τη διεθνή πρακτική και νομολογία, ότι
αποτελείται από μία ‘προσωρινή οριοθετική
γραμμή’ και μία οριστική/τελική γραμμή
οριοθέτησης που αφορούν και οι δύο, στη
μέση γραμμή μεταξύ των Γραμμών Βάσεως
της ΚΔ και των ακτών της Τουρκίας, Ελλάδας και Συρίας και μεταξύ των ΓΒ της
Αιγύπτου, του Λιβάνου και του Ισραήλ,
αντίστοιχα, με βάση σχετικές διμερείς συμφωνίες. Με την ‘κήρυξη’, γίνεται ξεκάθαρη
ή πρόθεση/βούληση της ΚΔ σε ό,τι αφορά
στα, απορρέοντα από τη Σύμβαση, δικαιώματα που έχει ένα κράτος στην ΑΟΖ. Σε
περιπτώσεις όμως, γεωγραφικής στενότητας, όπως είναι και η περίπτωση της Κύπρου
και μη ύπαρξης συμφωνίας, η Σύμβαση
δεν προσδιορίζει τους κανόνες που αφορούν
στην οριοθέτηση της ΑΟΖ και της Υφαλοκρηπίδας, αλλά προτρέπει τα κράτη στη
διεθνή νομολογία με απώτερο σκοπό την
επίτευξη μίας δίκαιης λύσης.
Οι διατάξεις του Μέρους XV της Σύμβασης, που αφορούν στην ερμηνεία και
εφαρμογή των διατάξεων της, είναι προφανές ότι έχουν εφαρμογή μόνο για τα

Συμβαλλόμενα Κράτη και ως εκ τούτου,
δεν έχει ισχύ σε περιπτώσεις ύπαρξης διαφορών μεταξύ μη συμβαλλομένων κρατών
ή ακόμα μεταξύ ενός μη συμβαλλόμενου
και ενός συμβαλλόμενου. Σε ό, τι αφορά
στη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ
Κύπρου και Αιγύπτου, η οποία συν-ομολογήθηκε το 2003, έχει επικυρωθεί και
είναι σε ισχύ και στα δύο κράτη. Το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει και σε ό,τι αφορά στην
αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Κύπρου και
Ισραήλ, που υπεγράφη το 2010. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι η αντιμετώπιση του όλου ζητήματος από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι
προφανές ότι, παρόλο που το εν λόγω κράτος δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης, για
την ακρίβεια την έχει καταψηφίσει, έχει
αποδεχθεί τον εθιμικό χαρακτήρα των διατάξεων των Άρθρων 74 και 83 αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή νομολογία. Η
περίπτωση, τώρα, της συμφωνίας μεταξύ
Κύπρου και Λιβάνου, παρουσιάζει μία ιδιομορφία. Ενώ, δηλαδή τα δύο κράτη υπέγραψαν το 2007 σχετική συμφωνία για
οριοθέτηση ΑΟΖ, ο Λίβανος δεν έχει, μέχρι
σήμερα, κυρώσει την εν λόγω συμφωνία
με ανάλογη εσωτερική πράξη, ένεκα των
διαφορών που υφίστανται μεταξύ αυτού
και του Ισραήλ. Σε κάθε, όμως, περίπτωση
η διαμάχη αυτή, η οποία στην ουσία είναι
καθαρά πολιτική και όχι τεχνική, ουδόλως
επηρεάζει τα δικαιώματα της Κύπρου στην
θαλάσσια περιοχή της ΑΟΖ της αλλά και
το κυριότερο ο Λίβανος δεν τα έχει αμφισβητήσει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, παρόλο που εκτιμάται ότι αυτό αποτελεί ‘τροφή’ για την Τουρκία για ευνόητους λόγους.
Οι διατάξεις της Σύμβαση αφορούν στα
συμβαλλόμενα κράτη, πλην όμως η διεθνής
νομολογία έχει δεχθεί ότι οι αρχές που διέπουν τα Άρθρα τα οποία αφορούν στην
ΑΟΖ και στην Υφαλοκρηπίδα, συνιστούν
διεθνές εθιμικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η ΚΔ
είναι υποχρεωμένη, εκεί και όπου η Σύμβαση δεν αποτελεί δέσμευση, να αναζητήσει συμφωνίες, το περιεχόμενο των οποίων θα οδηγούν σε δίκαιο αποτέλεσμα,
όπως άλλωστε αυτό αποκρυσταλλώνεται
στην παράγραφο 1 του Άρθρου 74 της Σύμβασης.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι Αρχιπλοίαρχος
(Ε.Α.) του Πολεμικού Ναυτικού.

κοίνωσε στα λοιπά κράτη που
διεκδικούν το ίδιο δικαίωμα
στην θαλάσσια περιοχή ενδιαφέροντος, τη βούλησή της για
καθιέρωση της υπόψη ζώνης,
• Για να νομιμοποιηθεί η υπόψη
ζώνη, αυτή θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και για γίνει αυτό δεν
πρέπει να υπάρχει κάποια αντίρρηση από τα γειτνιάζοντα
κράτη,
• Η Τουρκία, όχι μόνο δεν διαπραγματεύεται με την ΚΔ για
επίλυση των διαφορών με σκοπό την κατάληξη σε μία δίκαιη
λύση, αλλά δεν την αναγνωρίζει
ως κράτος,
• Η ΚΔ έχει οριστικοποιήσει μερικώς την οριοθέτηση της ΑΟΖ με
διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες έχοντας με το μέρος της
την πλειοψηφία των παράκτιων
κρατών της περιοχής,
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ΚΔ
βρίσκεται εντός του πλαισίου της
νομιμότητας σε ό,τι αφορά στην
κήρυξη, το τμήμα, δε, της ζώνης
που δεν έχει οριοθετηθεί θεωρείται ως μια προκαταρκτική
/προσωρινή γραμμή οριοθέτησης, μέθοδος που συνάδει και
που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο
της διεθνούς νομολογίας, μέχρι
την οριστικοποίησή της.
Με βάση την συνοπτική ανάλυση
που προηγήθηκε, η προσφυγή
στο ΔΔΧ εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος
στην ΚΔ, αφού με βάση τη Σύμβαση η Τουρκία δεν είναι υποχρεωμένη να παρουσιαστεί. Αυτό
που εκτιμάται ότι θα επαναεπιβεβαιωθεί είναι η σταθερή προσήλωση της ΚΔ στη διεθνή νομιμότητα. Το ΔΔΧ είναι σίγουρο ότι
δεν πρόκειται να ασχοληθεί με
πολιτικού χαρακτήρα υπόθεση,
αλλά ίσως προβεί σε δήλωση που
να επισημαίνει το νομικό χαρακτήρα της.
Ποια θα ήταν, λοιπόν, η ενδεδειγμένη λύση στο δυσεπίλυτο αυτό
πρόβλημα Η Ελλάδα να πράξει
το αυτονόητο: Να προβεί στην κατάθεση των προβλεπόμενων
Γραμμών Βάσεως και των γεωγραφικών συντεταγμένων, μίας
προκαταρκτικής οριοθέτησης
όπως έπραξε και η ΚΔ. Στο κάτωκάτω, αυτό αποτελεί μία πρακτική που ακολουθείται από τα κράτη, ελλείψει συμφωνίας, ως ελάχιστη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους σε θαλάσσιες περιοχές
πέραν της ΧΘ τους. Οι εν λόγω
συντεταγμένες, θα δημιουργήσουν δύο τριεθνή σημεία (Ελλάδας – Αιγύπτου - Κύπρου και Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου). Αν
τώρα, η Τουρκία, η οποία επικαλείται συνεχώς το διεθνές δίκαιο,
έχει τις αντιρρήσεις της που σίγουρα θα τις έχει, ας προσφύγει
σε όποιο διεθνές δικαιοδοτικό
όργανο επιθυμεί (υπάρχουν επιλογές) υπογράφοντας σχετικό
συνυποσχετικό με την Ελλάδα,
μοιραία θα συμπαρασυρθεί και η
Κύπρος και ας αποφασίσει το Δικαστήριο ποιες είναι αυτές οι περίφημες «σχετικές περιστάσεις»
που θα διέπουν το όλο ζήτημα.
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O ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ ΣTHN «Κ»

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο θερμού
επεισοδίου με την Τουρκία
Θα απογοητευτούν όσοι βλέπουν σκιές στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Οι πολιτογραφήσεις και
οι γαμπροί του προέδρου

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

–Είστε ένα νέο πολιτικό πρόσωπο
και μπαίνετε στην πολιτική αρένα
σε μία περίοδο που η κυβέρνηση
παρουσιάζει σημαντική φθορά…
–Έχω διαφορετική εικόνα για το
έργο της κυβέρνησης και την απήχησή του στους πολίτες. Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα αλλά
και ως ενεργός πολίτης μέχρι πριν
από μερικές ημέρες, βλέπω μία κυβέρνηση που παράγει έργο, προωθεί
μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τη
χώρα μας και η οποία δημιουργεί
καθημερινά καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης για τους πολίτες. Δέχεται
κριτική η κυβέρνηση για κάποια
ζητήματα, αλλά είναι προφανές πως
αυτό είναι αναμενόμενο για κάθε
κυβέρνηση. Πόσω μάλλον για μία
κυβέρνηση που πλησιάζει στο μέσον
της δεύτερης θητείας.
–Είναι αρκετό να είναι κάποιος
ενεργός πολίτης για να μπορεί
να βελτιώσει την εικόνα του προέδρου;
–Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
δεν είναι το πρόσωπο που παράγει
απευθείας τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι, όμως, το πρόσωπο
που ενημερώνει για τις πολιτικές
της κυβέρνησης και θέλω να πιστεύω
ότι έχει σημαντικό ρόλο να παίξει
για τη διαμόρφωση ενός επιπέδου
διαλόγου που συμβάλλει καθοριστικά
στην ποιότητα της δημοκρατίας
μας. Φιλοδοξία μου είναι να προσθέσω σε αυτό το επίπεδο και να
συμβάλω στη βελτίωση της ποιότητας της πολιτικής ζωής στον τόπο
μας.
–Ισχύει ότι θέσατε ως προϋπόθεση να μην έρχεστε σε ευθεία
αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ;
–Όχι, βέβαια, δεν ισχύει. Οι αντιπαραθέσεις αποτελούν μέρος της
καθημερινής δουλειάς του κυβερνητικού εκπροσώπου και το γνωρίζω
καλά αυτό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι οι αντιπαραθέσεις αυτές
να γίνονται με επιχειρήματα και σεβασμό των διαφορετικών απόψεων.
Αν κάτι, λοιπόν, φιλοδοξώ να πετύχω
και αν θα ήθελα να συνδεθεί το όνομά μου με κάτι, είναι εγκαταλείποντας αυτό το γραφείο, να έχω συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου
του πολιτικού πολιτισμού στον τόπο
μας.
–Οι εξελίξεις στο Κυπριακό μετατίθενται μετά τις «εκλογές»
στα Κατεχόμενα. Υπάρχει σχεδιασμός για το πώς θα κινηθούμε
μέχρι τότε;
–Παρά τις δικές μας επιδιώξεις
η τουρκική πλευρά έχει παγώσει τις
εξελίξεις, επικαλούμενη είτε τις
εκλογές στα Κατεχόμενα, είτε άλλες
διεθνείς εξελίξεις. Ο πρόεδρος είχε
δηλώσει την ετοιμότητά του για την

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

«Εκτίμησή μας είναι πως δεν θα
υπάρξει θερμό επεισόδιο με την
Τουρκία», λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, εκφράζοντας,
ωστόσο, ανησυχία για τις εξελίξεις.
Απαντά και για το πού βρίσκονται
οι σχέσεις Λευκωσίας-Αθήνας δεδομένων των τελευταίων άρθρων
που καταγράφονται σε ελλαδικά
ΜΜΕ. Όπως λέει θα απογοητευτούν
όσοι βλέπουν σκιές στις σχέσεις
των δύο χωρών και μιλάει για αγαστή
και συνεχή συνεργασία. Εξηγεί τι
εννοεί με το ότι θα συμβάλει στη
βελτίωση του πολιτικού πολιτισμού
στην πολιτική και σημειώνει πως
οι ήπιοι τόνοι είναι οι πολιτικές κατευθύνσεις που έχει δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος
θεωρεί πως εάν τεκμηριώνει κανείς
τα επιχειρήματά του, δεν χρειάζεται
να ανεβάσει τους τόνους. Απαντά
για τον οικογενειακό περίγυρο του
προέδρου του οποίου οι δραστηριότητες προκαλούν δυσφορία, αλλά
και για τις επικρίσεις που δέχεται
η κυβέρνηση για διαπλοκή και διαφθορά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι το πρόσωπο που παράγει απευθείας τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι,

όμως, το πρόσωπο που ενημερώνει για τις πολιτικές της κυβέρνησης, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
άτυπη πενταμερή συνάντηση, οπουδήποτε και οποτεδήποτε κρίνει ο
γ.γ. του ΟΗΕ. Ο κ. Αναστασιάδης,
σε κάθε ευκαιρία, επιδιώκει να ενεργοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν τη
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.
Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα
θα σας δώσω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπου με δική μας πρωτοβουλία έχει καταγραφεί στα συμπεράσματα συνόδων κορυφής αναφορά στην ανάγκη επίλυσης του
Κυπριακού. Αξιοποιούμε δηλαδή,
μεταξύ άλλων, και την Ε.Ε. προκειμένου να πιέσουμε τις εξελίξεις για
την επίλυση του Κυπριακού.
–Ο χρόνος, όμως, δεν λειτουργεί
εναντίον μας;
–Εμείς ξέρουμε καλά πως ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος παράγοντας
στο Κυπριακό και για αυτό θα προτιμούσαμε να είχαμε ξεκινήσει χθες.
Δυστυχώς, είδατε την απροθυμία
από την άλλη πλευρά στο να προσέλθει σε συνομιλίες. Είδατε την
αδυναμία ακόμη και στο να αποδεχθεί όχι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά να γίνουν τα προκαταρκτικά για τις συνομιλίες.
–Δεν μας ανησυχεί το ενδεχόμενο
μη «επανεκλογής» Ακιντζί;
–Το ποιον θα εκλέξουν οι Τ/κ
είναι δική τους υπόθεση και εμείς
δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε με
οποιονδήποτε τρόπο. Χρειαζόμαστε,
όμως, στην τ/κ κοινότητα έναν ηγέτη

Δεν είναι ορθό να προσωποποιούμε ένα πρόγραμμα που ήταν ανοικτό για
όλους. Θα μπορούσε να
το αξιοποιήσει οποιοσδήποτε και γι’ αυτό ακριβώς δεν είναι κακό να το
αξιοποιήσουν ενδεχομένως πρόσωπα της οικογένειας Αναστασιάδη.
υπέρμαχο του διαλόγου, έναν άνθρωπο που να στηρίζει την ομοσπονδιακή λύση και που θα ήθελε
έστω και σταδιακά να δει την κοινότητά του να απελευθερώνεται
από τις δεσμεύσεις που έχει έναντι
της Τουρκίας. Βεβαίως, το εκλογικό
αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από μας
και ό,τι συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε με ετοιμότητα.
–Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ενίσχυση της τουρκικής
προκλητικότητας μετά και το
μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας
- Λιβύης. Μας ανησυχεί το ενδε-

χόμενο ενός θερμού επεισοδίου;
–Οπωσδήποτε ανησυχούμε,
όμως, εκτίμησή μας είναι πως δεν
θα υπάρξει θερμό επεισόδιο.
–Πού βασίζετε αυτή την εκτίμηση;
Σε πολλά δεδομένα μεταξύ των
οποίων εκτιμήσεις αναλυτών και
διπλωματών. Όλοι γνωρίζουν πως
ένα θερμό επεισόδιο θα έχει σοβαρές
συνέπειες για όλους και σίγουρα
ένας ορθολογικός ηγέτης χρειάζεται
να προσμετρήσει πολλούς παράγοντες πριν δώσει το πράσινο φως
για μία τέτοια ενέργεια, η οποία εν
πολλοίς θα έχει απρόβλεπτο αποτέλεσμα.
–Βεβαίως η Τουρκία το τελευταίο
διάστημα παρουσιάζεται απρόβλεπτη…
–Είναι γεγονός, και αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Γνωρίζουμε πως
πολλοί διεθνείς παράγοντες έχουν
στείλει και στην Άγκυρα τα μηνύματά τους και η Τουρκία γνωρίζει
πως αν παραβεί τους διπλωματικούς
κανόνες και αν προχωρήσει με τετελεσμένα, τα οποία δεν είναι αποδεκτά, τότε οι ενέργειές της θα έχουν
σοβαρό κόστος.
–Υπάρχουν δυσκολίες στις κυρώσεις της Τουρκίας από την
Ε.Ε.;
–Δεν είναι θέμα δυσκολιών, αλλά
είναι ζήτημα διαδικασιών που όπως
γνωρίζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση

–Ο Άντρος Κυπριανού έχει κάνει
λόγο για κατάχρηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνδυασμό με την εμπλοκή του οικογενειακού περίγυρου του προέδρου.
–Πρόκειται για έναν ατεκμηρίωτο
ισχυρισμό. Το γεγονός ότι ένα μικρό
μέρος των διαβατηρίων –41 τον
αριθμό– έχει προωθηθεί από το γραφείο που φέρει το όνομα του προέδρου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραβίαση κάποιας νομοθεσίας ή ακόμη και δεοντολογικού
κανόνα. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος
είχε και στο παρελθόν δηλώσει πως
είναι έτοιμος ακόμη και να υποβάλει
την παραίτησή του σε περίπτωση
που τεκμηριωθεί δική του εμπλοκή
σε τυχόν παρανομίες που αφορούν
τα διαβατήρια. Δεν είναι ορθό να
προσωποποιούμε ένα πρόγραμμα
που ήταν ανοικτό για όλους. Θα μπορούσε να το αξιοποιήσει οποιοσδήποτε και γι’ αυτό ακριβώς, δεν είναι
κακό να το αξιοποιήσουν ενδεχομένως πρόσωπα της οικογένειας
Αναστασιάδη. Κακό θα ήταν αν εκμεταλλευόμενοι τη θέση του προέδρου αξιοποίησαν το πρόγραμμα.
Κάτι που δεν ισχύει. Από εκεί και
πέρα, αν ρωτάτε αν έχουν γίνει λάθη,

θεωρώ πως έχουν γίνει πάρα πολλά.
Σίγουρα το θέμα των διαβατηρίων
μάς δημιούργησε θέματα, εξ ου και
οι τροποποιήσεις, οι αλλαγές και το
γεγονός ότι έχουμε θέσει σε ειδικούς
τη διαχείριση του θέματος.
–Υπάρχει έντονη δυσφορία για
τον τρόπο που δραστηριοποιείται
ο οικογενειακός περίγυρος του
προέδρου. Δικαίως πιστεύετε ή
υπάρχει κάποια υπερβολή;
–Πρόκειται επίσης για ατεκμηρίωτες υποθέσεις. Για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους, θα αναφέρεστε προφανώς στις επιχειρήσεις
των γαμπρών του προέδρου. Μα είναι γνωστό πως και οι δύο είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες, εδώ και
δεκαετίες. Δεν άλλαξαν κάποια κατεύθυνση και δεν έχει υπάρξει καμία
καταγγελία για παραβίαση ηθικών
ή νομικών κανόνων. Υπάρχει κι εδώ
μία υπερβολή και θεωρώ ότι είναι
άδικο για τον πρόεδρο να κατηγορείται ότι έδωσε τη δυνατότητα
στον οικογενειακό του περίγυρο να
εκμεταλλευθεί τη θέση του. Δεν πιστεύω ότι η κριτική με τον τρόπο
που γίνεται και η στοχοποίηση της
οικογένειας είναι ο πιο σωστός τρόπος για να ασκήσει κάποιος κριτική
στην κυβέρνηση.

πολλές φορές είναι χρονοβόρες. Είναι, όμως, σε εξέλιξη η διαδικασία
επιβολής των μέτρων. Κάποια έχουν
τεθεί ήδη σε εφαρμογή, ενώ για
άλλα επίκεινται εξελίξεις.
–Στα ελλαδικά ΜΜΕ καταγράφεται πως η Αθήνα δεν ήταν ενήμερη για την προσφυγή της Κύπρου στο δικαστήριο της Χάγης.
Ισχύει; Υπάρχουν εντάσεις και
κακή επικοινωνία μεταξύ Αθήνας-Λευκωσίας;
–Δεν έχω διαπιστώσει να είναι
αυτή η εικόνα για τις σχέσεις Ελλάδας- Κύπρου στα ελλαδικά ΜΜΕ.
Ο πρόεδρος, οι υπουργοί μας, οι διπλωματικές μας υπηρεσίες σε Αθήνα
και Λευκωσία βρίσκονται σε μόνιμη
και συνεχή αγαστή συνεργασία. Θα
απογοητεύσουμε αυτούς που θα
ήθελαν να δουν σκιές στη σχέση
Λευκωσίας - Αθηνών. Αυτό, άλλωστε,
είναι προφανές από τα αποτελέσματα τόσο των τριμερών, όσο και στις
σχέσεις με τις ΗΠΑ που διαρκώς
αναβαθμίζονται, αλλά κυρίως στο
προνομιακό μας πεδίο που δεν είναι
άλλο από αυτό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ζωή και πολύ σωστά απασχολεί τα
ΜΜΕ και τους πολίτες. Και όντως
διαπιστώνουμε πως το ΑΚΕΛ κατ’
εξοχήν έχει θέσει το κεφάλαιο αυτό
στο επίκεντρο της κριτικής του…
–Αδίκως;
Ναι, πιστεύω αδίκως. Ο λόγος
που ακούγονται κάθε μέρα σκάνδαλα
διαφθοράς είναι γιατί αυτή η κυβέρνηση τα αναδεικνύει και οδηγεί
τους ενόχους ενώπιον δικαστηρίων.
Έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή η
κυβέρνηση στα συντεταγμένα όργανά της να εντοπίζουν τη διαφθορά,
να τη γνωστοποιούν και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον
νόμο να εφαρμόζονται. Πότε μέχρι
σήμερα οδηγήθηκαν πολιτικοί αξιωματούχοι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα δικαστήρια να καταδικαστούν και να φυλακιστούν; Πότε
είχε τη δυνατότητα ο λαός να καταγγέλλει και να διερευνώνται καταγγελίες του; Έχουμε φτάσει στο
σημείο να παρεξηγούμε κάποια
πράγματα και εδώ οι λειτουργοί των
ΜΜΕ έχουν σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν. Καλώ συνεπώς τους
λειτουργούς των ΜΜΕ να συμβάλουν
στη σωστή διαμόρφωση της κοινής
γνώμης στο θέμα αυτό. Ακόμα και
στην πρόσφατη περίπτωση του βαν,
ο γενικός εισαγγελέας διόρισε ποινικό ανακριτή, ο οποίος ανέλαβε τη
διερεύνηση. Αυτό θεωρείται κουκούλωμα ή σκάνδαλο;
–Έχετε όμως προϊστορία στο να
βγαίνουν πορίσματα και να μην
τα αποδέχεστε.
–Εδώ υπάρχει ισοπέδωση του
θέματος. Όντως δεν έγινε στο σύνολό του αποδεκτό το πόρισμα της
έκθεσης για τον Συνεργατισμό. Δεν
ελήφθησαν μέτρα; Τόσο από αυτή
την κυβέρνηση όσο και από τον γενικό εισαγγελέα, τα οποία στην
ουσία ήταν με βάση τα πορίσματα
της έκθεσης; Δεν προχώρησαν οι
έρευνες; Γιατί λοιπόν κατηγορούμε
την κυβέρνηση;
–Βεβαίως ρόλος σας δεν είναι να
είστε Επιμηθείς αλλά να φροντίζετε να μη συμβαίνουν όσα διαμείβονται. Δεν έχετε ευθύνη γι΄
αυτό;
–Με την ίδια λογική όλοι έχουν
ευθύνη για όλα, αλλά αν η κυβέρνηση πρέπει να λάβει ευθύνη θα
την αναλάβει. Το θέμα είναι πώς δίνουμε λύσεις και πώς δεν επιτρέπουμε στο μέλλον να συμβούν ζητήματα.

Αδίκως κατηγορούμαστε
–Στο εσωτερικό δέχεστε έντονες
επικρίσεις για διαπλοκή και διαφθορά…
–Η διαφθορά είναι ένα σημαντικό
ζήτημα για ολόκληρη την πολιτική

Πρόταση του προέδρου ο περιορισμός θητειών
–Τι θα αναμένουμε ότι θα αλλάξετε από το πόστο σας;
–Υπάρχει μεγάλο κυβερνητικό
έργο το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί
και προβληθεί όπως θα έπρεπε
κατά την άποψή μου και αυτό ευελπιστώ πως θα μπορέσουμε να κάνουμε. Θα ήθελα να δώσω έμφαση
στην κοινωνική πολιτική και τις
αυξήσεις που δόθηκαν, οι οποίες
πέρασαν απαρατήρητες. Τα 19 εκατομμύρια για παράδειγμα που έχουν
δοθεί για τους χαμηλοσυνταξιούχους δεν προβλήθηκαν όσο θα
έπρεπε. Ξέρει άραγε ο κόσμος πως
ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης ήταν
που πρότεινε τον περιορισμό προεδρικών θητειών στις δύο θητείες;
–Αυτό δεν πέρασε από την ίδια
τη Βουλή;

–Βεβαίως, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος ότι αυτό αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση του προέδρου την
οποία και υλοποίησε. Αστειευόμενος, μάλιστα, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έλεγε πως θα ήθελε να
ψηφιστεί από τη Βουλή ως δώρο
για την ονομαστική του γιορτή.
Πράγμα που έγινε…
–Δεν υπήρχε προηγουμένως
πολιτικός πολιτισμός σε αυτό
το γραφείο και ευρύτερα στο
κυβερνητικό σχήμα;
–Δεν αναφέρομαι στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά για τα πολιτικά
δρώμενα, για τα κόμματα και τους
πολιτικούς φορείς ευρύτερα. Προσωπικά διαπιστώνω πολλές φορές
ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από το ύφος, τον τόνο των

συζητήσεων και την εικόνα της
πολιτικής ζωής. Έχω, μάλιστα, την
πεποίθηση πως ούτε και οι συμπολίτες μας είναι ικανοποιημένοι και
έχουμε πολλές ενδείξεις γι’ αυτό.
–Αν λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες δηλώσεις του γ.γ. του
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού οι αντιπολιτευτικοί τόνοι ενισχύονται
το τελευταίο διάστημα. Εσείς
θα απαντάτε σε αυτές με πολιτικό πολιτισμό και μετριοπάθεια;
–Θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τον γ.γ. του ΑΚΕΛ.
Είναι ο ηγέτης του μεγαλύτερου
κόμματος της αντιπολίτευσης και
εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος
των πολιτών. Κι εγώ όμως είμαι ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος και

όταν κρίνω ότι πρέπει θα απαντώ
στις δηλώσεις του κ. Κυπριανού
και στις δηλώσεις οποιουδήποτε
εκπροσώπου της αντιπολίτευσης.
Αλλά θα απαντώ με μετριοπάθεια,
ήπιο τόνο και τεκμηριωμένα.
–Το θέμα ηπιότερων τόνων το
συζητήσατε με τον πρόεδρο;
–Βεβαίως. Θέλω να πιστεύω
πως είναι ένα χαρακτηριστικό μου
που έλαβε σοβαρά υπόψη, όταν
με επέλεξε για τη θέση. Αυτές όμως
είναι και πολιτικές κατευθύνσεις
που έχει δώσει ο πρόεδρος, ο οποίος
θεωρεί πως εάν τεκμηριώνει κανείς
τα επιχειρήματά του, δεν χρειάζεται
να ανεβάσει τους τόνους. Αυτό
που ζητάει είναι να δίνεται η σωστή
διάσταση του θέματος και η κατάλληλη πληροφόρηση.
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Η διπλωματία
των κανονιοφόρων
Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Από το 2002 μέχρι σήμερα, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό παρεμπόδισε περισσότερες από 15 απόπειρες γεωτρήσεων σε περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία, σύμφωνα με τον Γκιούρντενιζ. Στη συνέχεια το ΥΠΕΞ πέρασε στην αντεπίθεση προβάλλοντας σε διπλωματικό επίπεδο τις θέσεις της Τουρκίας στο ζήτημα της ΑΟΖ.

Με την Ασπίδα της Μεσογείου
θα περικυκλώσουν την Κύπρο
Eξουδετέρωση των Τριμερών της Λευκωσίας και της ΔΔΟ, στα σχέδια της Τουρκίας
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Στον απόηχο των αντιδράσεων του
νέου αμφιλεγόμενου «Συμφώνου»
Τουρκίας - Λιβύης, ο Ταγίπ Ερντογάν
διαμήνυσε στη διεθνή κοινότητα
για να ακούει και η τουρκική κοινή
γνώμη ότι εάν υπάρξει ανάγκη,
ανάλογα με την τροπή των εξελίξεων στην Λιβύη, η Τουρκία πιθανόν να ενισχύσει την άμυνα της
διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης με την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων.
Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για
να αποκτήσει και τρίτο γεωτρύπανο.
Ο κ. Ερντογάν είπε ότι η χώρα του
είναι έτοιμη να έρθει σε συνεννόηση για το ζήτημα της ΑΟΖ με όλες
τις χώρες της περιοχής, με εξαίρεση
την Κύπρο, και άφησε να νοηθεί
ότι οι τουρκικές ενέργειες στην
Ανατολική Μεσόγειο έχουν μέλλον.
Οι δηλώσεις Ερντογάν ταυτίζονται
με τα νέα σχέδια των εμπνευστών
του περίφημου δόγματος «Γαλάζια
Πατρίδα», που είναι φυσική συνέχεια του «Συμφώνου» Τουρκίας-Λιβάνου. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν
τρία πεδία: το διπλωματικό μέτωπο,
το πεδίο της άμυνας και το μέλλον
του Κυπριακού.

Διπλωματία κανονιοφόρων
Την στιγμή που η Τουρκία υπέγραφε με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης το
σύμφωνο το οποίο προκάλεσε μεγάλο διπλωματικό αναβρασμό στην
Ανατολική Μεσόγειο, ο εμπνευστής
του δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα»,
Τζεμ Γκιούρντενιζ, από την στήλη
του στην υπερεθνικιστική-αντιδυτική εφημερίδα Αϊντινλίκ, υπογράμμισε ότι στην νέα περίοδο η
«διπλωματία των κανονιοφόρων»
αποτελεί μονόδρομο για την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
περιορισμένη χρήση του τουρκικού
Πολεμικού Ναυτικού ή η απειλή
χρήσης του στην ευρύτερη περιοχή
της Αν. Μεσογείου, αποτελεί την
πιο αποτελεσματική στρατηγική
για την Τουρκία η οποία επιθυμεί

να εμπλακεί άμεσα στο περιφερειακό ενεργειακό πεδίο. Σύμφωνα
με τον κ. Γκιούρντενιζ, η επιστράτευση της «διπλωματίας των κανονιοφόρων» δρομολογείται ήδη
από τις αρχές της προηγούμενης
δεκαετίας. Συγκεκριμένα, από το
2002 μέχρι σήμερα, το τουρκικό
Πολεμικό Ναυτικό έχει παρεμπο







Ο Ερντογάν διακήρυξε
ότι η Aγκυρα είναι
έτοιμη να έρθει
σε συνεννόηση για το
ζήτημα της ΑΟΖ με όλες
τις χώρες της περιοχής,
με εξαίρεση την Κύπρο.
δίσει περισσότερες από 15 απόπειρες γεωτρήσεων σε περιοχές που
διεκδικεί η Τουρκία. Όπως αναφέρει, μετά την δυναμική παρέμβαση
του στρατού, στην αντεπίθεση πέρασε το ΥΠΕΞ προβάλλοντας σε
διπλωματικό επίπεδο τις ιδιαίτερες
θέσεις της Τουρκίας στο ζήτημα
της ΑΟΖ. Για τον κ. Γκιούρντενιζ
λοιπόν, το Σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης αποτελεί το φυσικό προϊόν
της «διπλωματίας των κανονιοφό-

«Η επιμονή στο λεγόμενο μοντέλο
της ομοσπονδιακής λύσης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», υπογραμμίζει ο εμπνευστής της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τζεμ Γκιούρντενιζ.
ρων», η οποία θα συνεχιστεί στην
Ανατολική Μεσόγειο, με νέα βήματα
στα πεδία της διπλωματίας και του
συσχετισμού στρατιωτικής ισχύος
στην Αν. Μεσόγειο.

Στα σχέδια Συρία, Λίβανος
Ποια τα ενόψει βήματα της Άγκυρας; Ο Γκιούρντενιζ αποκαλύπτει
ότι λίγο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και την ήττα, όπως λέει,
των νατοϊκών δυνάμεων στο εσω-

Κλείνει το κεφάλαιο ομοσπονδία
Στο επιτελείο λήψης αποφάσεων στην Άγκυρα εξηγούν ότι η νύχτα

της 15ης Ιουλίου 2016, μετά την αποτελεσματική αναχαίτιση των σχεδίων της Δύσης, η Τουρκία, ήταν πλέον σε θέση να δρομολογήσει τα
νέα αυτόνομα σχέδιά της για το Κουρδικό και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα παράλληλα βήματα που πραγματοποιεί η Άγκυρα σε
διάφορα μέτωπα αποτελούν κομμάτι των ευρύτερων πλέον σχεδίων
της Τουρκίας για τον 21ο αιώνα. Τέλος, το Κυπριακό και κυρίως η διαιώνιση της παρουσίας της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα του νησιού
είναι εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Άγκυρας: «Η επιμονή στο
λεγόμενο μοντέλο της ομοσπονδιακής λύσης, του μονοπολικού νατοϊκού πλαισίου, δηλαδή η προσήλωση στην παλαιά τάξη πραγμάτων
στην Κύπρο, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», ο εμπνευστής της
«Γαλάζιας Πατρίδας» Τζεμ Γκιούρντενιζ και φυλάγοντας το μεγάλο
του βλήμα για το τέλος, υπογραμμίζει ότι στις «εκλογές» του Απριλίου η ήττα του ομοσπονδιακού μοντέλου και της υποψηφιότητας του
Μουσταφά Ακιντζί έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τουρκία.

τερικό της Τουρκίας, η πολιτική
ηγεσία της χώρας και το επιτελείο
στρατού συμφώνησαν στην δρομολόγηση νέων στρατηγικών που
αφορούν τρεις στόχους: 1) την αναχαίτιση των σχεδίων των Κούρδων
στην Συρία. 2) την προβολή των
τουρκικών διεκδικήσεων στην Αν.
Μεσόγειο 3) την προετοιμασία στην
Κύπρο για την περίοδο μετά την
εκπνοή του ομοσπονδιακού μοντέλου. Για τον εν αποστρατεία
ναύαρχο αυτά τα εγχειρήματα,
απλώνονται γεωγραφικά από τα
βάθη της Μέσης Ανατολής ως τα
παράλια της βόρειας Αφρικής. Σε
ό,τι αφορά το μέτωπο της διπλωματίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι μετά
το «Σύμφωνο» με τη Λιβύη πρέπει
να ακολουθήσει η ταυτόχρονη συνεννόηση με Συρία και Λίβανο για
τον καθορισμό των ΑΟΖ. Ακόμα η
Άγκυρα εκτιμά ότι η τελική φάση
του πολέμου στην Συρία και οι νέες
πολιτικές ανακατατάξεις στον Λίβανο δημιουργούν ευκαιρίες τις
οποίες πρέπει να εκμεταλλευτεί η
τουρκική διπλωματία. Μάλιστα, ο
σκληρός Γκιούρντενιζ διακηρύττει
ότι για την υλοποίηση αυτού του
σχεδίου ο Πρόεδρος Ερντογάν θα
πρέπει να ξεπεράσει μια ώρα αρχύτερα τους ενδοιασμούς του έναντι
του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ
Ασάντ. Την ίδια ώρα καλεί την κυβέρνηση Ερντογάν να αναβαθμίσει
την άσκηση «Ασπίδα Μεσογείου»
του Πολεμικού Ναυτικού, προσδίδοντάς της μόνιμο χαρακτήρα και
ενισχύοντάς την με συμμετοχή νέων χωρών. Σε αυτά τα πλαίσια, στο
εν λόγω εγχείρημα έχουν προστεθεί
πρόσφατα το Πακιστάν και η Ιορδανία. Επίσης, το επιτελείο του
τουρκικού στρατού εξετάζει το ενδεχόμενο της ενοικίασης-δανεισμού
στρατιωτικών σκαφών σε «φιλικές»
χώρες κυρίως της περιοχής της Κασπίας Θάλασσας και της Κεντρικής
Ασίας. Έτσι, η Τουρκία ευελπιστεί
σε ένα νέο, εναλλακτικό, ναυτικό
σύμφωνο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο το οποίο θα περικυκλώσει την Κύπρο και θα δώσει
νέα ώθηση στα τουρκικά σχέδια.

Η καταγγελία του Τουρκο-Λιβυκού
Μνημονίου κατανόησης κυριάρχησε το τελευταίο δεκαήμερο στην
έδρα των Ηνωμένων Εθνών, με επιστολές και διαβήματα από μέρους
της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρώτη
ξεκίνησε με τα διαβήματα του πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη προς τη
Γραμματεία και στα μέλη του Σ.Α.,
η Κυπριακή Δημοκρατία, για να
ακολουθήσει η Ελλάδα με δύο επιστολές και στη συνέχεια με διαβήματα της πρέσβεως Μαρίας Θεοφίλη. Παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
του 1982 (UNCLOS) αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές νομικό εργαλείο για τη διευθέτηση παρόμοιων
διαφορών, το γεγονός ότι δεν έχει
υπογραφεί από την Τουρκία δημιουργεί δυσκολίες ως μία έννομη
και ειρηνική διευθέτησή τους, ιδίως
μάλιστα όταν η Άγκυρα διακρίνεται
για την προτίμησή της στην «διπλωματία των κανονιοφόρων». Κατ’
ακρίβεια, η «διπλωματία των κανονιοφόρων» είναι η μοναδική οδός
για να εξασφαλίσει μερίδιο η Τουρκία σε «οικόπεδα» που δεν της ανήκουν, αφού σχεδόν το σύνολο των
προνοιών της UNCLOS δικαιώνει
τις θέσεις και διεκδικήσεις της Ελλάδας και της ΚΔ. Δεν είναι άλλωστε
τυχαίο που για μια ακόμη φορά η
Τουρκία βρέθηκε να είναι το μοναδικό κράτος – μέλος του ΟΗΕ που
καταψήφισε στη ΓΣ το ψήφισμα
για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο
της Θάλασσας, το οποίο υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία
135 υπέρ, 1 εναντίον (Τουρκία), και
3 αποχές (Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ,
Βενεζουέλα). Οι ίδιες εξηγήσεις του
Τούρκου αντιπροσώπου για την
αρνητική ψήφο της χώρας του, το
επιβεβαιώνουν. Είπε πως η Τουρκία
δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη
Σύμβαση και δεν συμφωνεί ότι η
Σύμβαση έχει “καθολικό και ενοποιημένο χαρακτήρα”. «Δεν αποτελεί το μόνο νομικό πλαίσιο που
ρυθμίζει τις δραστηριότητες στις
θάλασσες και τους ωκεανούς. Η
Σύμβαση δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για συγκεκριμένες γεωγραφικές καταστάσεις και ως εκ τούτου
δεν λαμβάνει υπόψη συγκρουόμενα
συμφέροντα και ευαισθησίες που
προκύπτουν από ειδικές περιστάσεις», πρόσθεσε.

Περί κλειστών θαλασσών
Οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί συγκεκριμένων γεωγραφικών καταστάσεων δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα την
περασμένη Τετάρτη, όταν ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι
Πάιατ, αποκάλυψε την γνωμοδότηση
της νομικής υπηρεσίας του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ότι τα κατοικημένα
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο
όπως και οι ηπειρωτικές περιοχές.
Ωστόσο, μία δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ,
ΦερχάνΧακ, προκάλεσε νευρικότητα
και μπαράζ αρνητικών σχολίων, καθώς αχρείαστα μίλησε για «κλειστές
ή ημίκλειστες περιοχές», όπου « ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα συμφέροντα τρίτων μερών». «Έχουμε
εμπιστοσύνη πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αναγνωρίσουν την
ανάγκη για συνεχή διάλογο για τα
ευαίσθητα ζητήματα, σε συμφωνία
με τις αρχές που είναι ενσωματωμένες στον Καταστατικό Χάρτη των

ΗΕ, όπου όλες οι διαφορές θα πρέπει
να επιλύονται με ειρηνικά μέσα».
Παρόλα αυτά η δήλωση δεν δικαιώνει
σε καμία περίπτωση την Τουρκία.«Η
Τουρκία και άλλες χώρες πολέμησαν
σκληρά στη Διάσκεψη το θέμα των
νησιών, που καλύπτεται γενικά από
το άρθρο 121 και ειδικότερα σε ό,τι
μας ενδιαφέρει το άρθρο 121 παράγραφος 2», δήλωσε στην «Κ» ο
πρέσβης επί τιμή Ανδρέας Ιακωβίδης,
που συμμετείχε εκπροσωπώντας
την ΚΔ στην ιστορική διάσκεψη για
το Δίκαιο της Θάλασσας. «Όταν έχασαν, συνέχισε, επανήλθαν στον επόμενο γύρο για την κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, (άρθρα 22 και
23), ζητώντας τα ίσα δικαιώματα
των νησιών να ισχύουν μόνο σε
ανοιχτές θάλασσες, όπου δεν υπάρχει
απέναντι στεριά. Όπως λ.χ. η Αγία
Ελένη στον Ειρηνικό. Και για τις
κλειστές και ημίκλειστες ή κλειστές
θάλασσες, όπως η Μεσόγειος, η Βαλτική κ.α., να ισχύουν ειδικοί παράγοντες ως προς τον καθορισμό των
δικαιωμάτων των νήσων. Το πολε







Δεν είναι τυχαίο που για
μια ακόμη φορά η Τουρκία βρέθηκε να είναι το
μοναδικό κράτος - μέλος
του ΟΗΕ που καταψήφισε στη ΓΣ το ψήφισμα
για τους Ωκεανούς και
το Δίκαιο της Θάλασσας.
μήσαμε και τελικά η τουρκική θέση
δεν επικράτησε. Περιελήφθη όμως
πρόνοια – η οποία δεν μας ενοχλεί
– τα κράτη που βρίσκονται σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες να
συνεργάζονται όσον αφορά θέματα
αλιείας, περιβάλλοντος και επιστημονικής έρευνας», ανέφερε ο κ. Ιακωβίδης, παραπέμποντάς μας στα
άρθρα 122 και 123 της UNCLOS. «Είναι ανοησίες αυτά που ισχυρίζονται
οι Τούρκοι πως ευνοούνται από τη
δικαστική πρακτική. Ισχύει το αντίθετο», είπε ο κ. Ιακωβίδης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία για την
οποία μιλά το άρθρο 122 της Σύμβασης είναι συγκεκριμένη και σε
καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Παρομοίως, δεν ισχύει
βάσει της Σύμβασης του Δικαίου τη
Θάλασσας το τουρκικό επιχείρημα
της μεγάλης ακτογραμμής που διαθέτουν. «Εφαρμόστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο σε μία περίπτωση,
της Λιβύης εναντίον της Μάλτας,
όπου ωστόσο η Μάλτα πήρε μεν μία
μεγάλη περιοχή για την ΑΟΖ της,
αλλά λιγότερο από τη μέση γραμμή»,
πρόσθεσε.Ενδιαφέρον είναι ότι στην
περίπτωση της οριοθέτησης μεταξύ
Αιγύπτου – η οποία επίσης διαθέτει
μεγάλη ακτογραμμή – και Κύπρου,
ίσχυσε ακριβώς η μέση γραμμή.
Τότε, οι Αιγύπτιοι που ήταν σε διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ
με τη Σαουδική Αραβία, εφάρμοσαν
και στις δύο περιπτώσεις την ίδια
αρχή της μέσης γραμμής. Με δεδομένο ότι η Αίγυπτος τηρεί συνεπή
στάση στο θέμα της μέσης γραμμής,
η μόνη τους επιφύλαξη στο θέμα
της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ελλάδα
είναι το Καστελόριζο, γιατί στην περίπτωση που θα πήγαινε στο Διεθνές
Δικαστήριο – πράγμα απίθανο γιατί
η Τουρκία δεν θα το δεχόταν – θα
ήταν απίθανο να αποφανθεί το Δικαστήριο ότι έχει πλήρη επήρεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αιχμή τα εξοπλιστικά
στη μετά εμπάργκο
εποχή με τις ΗΠΑ
Αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα θα επιφέρει
η άρση των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στην Κύπρο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η τελευταία πράξη του εδώ και 32
χρόνια στρατιωτικού εμπάργκο των
ΗΠΑ στην Κύπρο θα παιχθεί κατά
πάσα πιθανότητα την εβδομάδα
που έρχεται στην Ολομέλεια της Γερουσίας μετά την έγκριση του νομοσχεδίου, από την αμερικανική
Βουλή με ψήφους 376-46. Μια εξέλιξη
που και τυπικά θα βάλει τέλος σε
μια περίοδο που σημάδεψε την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα σηματοδοτήσει
την έναρξη μιας νέας εποχής στις
σχέσεις των δύο χωρών. Η άρση
των απαγορεύσεων θα πρέπει να
περάσει και από τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, ωστόσο, όπως μεταδίδεται, ο
Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως
θα υπογράψει τον σχετικό νόμο. Η
άρση του εμπάργκο πώλησης στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο, παρά
τις «προϋποθέσεις» που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, θεωρείται
πρώτα απ’ όλα συμβολικού χαρακτήρα, αίροντας τις όποιες παραφωνίες υπάρχουν στις σχέσεις δύο
κρατών που η συνεργασία τους τα
τελευταία χρόνια έχει θετικό πρόσημο, σε τομείς όπως οι περιφερειακές συνεργασίες με άξονα τα ενεργειακά. Ένα τοπίο, το οποίο εξομαλύνθηκε τα τελευταία έξι χρόνια,
με σημαντικούς σταθμούς τις επισκέψεις κορυφαίων Αμερικανών

αξιωματούχων αλλά και την υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων
Κύπρου – ΗΠΑ τον Νοέμβριο του
2018 από τους ΥΠΕΞ των δύο χωρών.
Στη Λευκωσία, η αναμενόμενη υπερψήφιση του νομοσχεδίου και από
την Ολομέλεια της Γερουσίας θεωρείται σημαντική εξέλιξη με ουσιαστικό περιεχόμενο. Η άρση του εμ







Οι «προϋποθέσεις»
που περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο για
πώληση στρατιωτικού
υλικού στη Κύπρο δεν
ανησυχούν τη Λευκωσία.
πάργκο εκτιμάται πως θα αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα το υπόβαθρο
για τη διεύρυνση της στρατιωτικής
συνεργασίας των δυο χωρών.

Η νέα εποχή
Στο στρατιωτικό κομμάτι, που
ενδιαφέρει ζωηρά τη Λευκωσία, οι
πληροφορίες αναφέρουν πως πολύ
πριν από την επίσημη άρση των
περιορισμών, οι δύο χώρες βρίσκονται σε στενή επαφή. Η κυπριακή πλευρά, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, διαβουλεύεται
με την αμερικανική, στα ζητήματα

στρατιωτικής συνεργασίας, συνεργασία η οποία περιλαμβάνει αρκετούς τομείς από τους οποίους δεν
απουσιάζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Στη Λευκωσία, πηγές
τονίζουν πως η άρση του στρατιωτικού εμπάργκο είναι κατανοητό
ότι μπορεί να εμβαθύνει τη συνεργασία στο στρατιωτικό κομμάτι,
το οποίο απουσιάζει παντελώς. Η
κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της για την αγορά στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ, ένα ζήτημα που αναμένεται να γίνει περισσότερο ορατό το επόμενο διάστημα. Τη Λευκωσία δεν φαίνεται
να την ανησυχούν διατάξεις του
νομοσχεδίου, όπως η συνεργασία
της Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ στην
καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου
χρήματος και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς
και η απαγόρευση πρόσβασης ρωσικών στρατιωτικών πλοίων σε κυπριακά λιμάνια για ανεφοδιασμό
και εξυπηρέτηση. Η άποψη που
φαίνεται να κυριαρχεί είναι πως
οι «προϋποθέσεις» που τίθενται
δεν προκαλούν εμπόδια στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών
σε όλους τους τομείς.

Το πλαίσιο
Από κυπριακής πλευράς, σε
πρώτη φάση, θα επιδιωχθεί η εν-

Η προμήθεια ενός επιπλέον αντιαεροπορικού συστήματος καθώς και υλικού για τον στρατό ξηράς ενδεχομένως να εγ-

καινιάσει τη συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς.
δυνάμωση της συνεργασίας με τις
ΗΠΑ σε ζητήματα εκπαίδευσης
και τεχνογνωσίας, σε στρατιωτικά
στελέχη. Στο πλάνο δράσης που
φαίνεται ότι υπάρχει περιλαμβάνονται:
G Εκπαίδευση και συμμετοχή
στρατιωτικών στελεχών, σε αμερικάνικες στρατιωτικές ακαδημίες.
G Κοινές ασκήσεις σε στρατιωτικό
επίπεδο κάτι που απουσιάζει στην
παρούσα φάση. Κύπρος και ΗΠΑ
τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών και κρατών
της περιοχής, μόνο για έρευνα και
διάσωση.
G Παροχή διευκολύνσεων στα
πλαίσια διοικητικής μέριμνας.
G Συνεργασία στην ανταλλαγή
πληροφοριών.
Στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο
συνεργασίας, η Κύπρος δεν θα συμμετέχει σε αποστολές εκτός της κυπριακής επικράτειας, όπως τονίζεται
από πηγές στη Λευκωσία.
Η αγορά αμερικάνικου στρατιω-

H πολυπλοκότητά του και η ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησής του,
το 1963
Μία κριτική επισκόπηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
«Εν αρχή ήν το ήθος. Και το ήθος του συγγραφέα αντανακλά στο περιεχόμενο και στον τρόπο της γραφής του βιβλίου.
Ύφος σεμνό, απέριττο, κατανοητό, αλλά παράλληλα αυστηρά επιστημονικό. Πρόκειται για κείμενο που σε πείθει σε
όλο το μήκος και πλάτος, ότι ο συγγραφέας με αφοσίωση και αγάπη για την πατρίδα, χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα
είναι ένας ασυμβίβαστος κυνηγός της επιστημονικής αλήθειας. Η επεξεργασία των θεμάτων υπόκειται σε επιστημονική
συνέπεια χωρίς εκλεκτικισμούς.»
Ανδρέας Δημητρόπουλος,

Ομ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου
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επιλογές που υπάρχουν στην αμερικάνικη αγορά για προμήθεια της
Εθνικής Φρουράς με στρατιωτικό
εξοπλισμό. Για την ώρα, όπως εκτιμούν στρατιωτικές πηγές, η Κύπρος
ενδεχομένως να κινηθεί για την
αγορά ελαφρού στρατιωτικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι για τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα ο
προσανατολισμός φαίνεται να είναι
προς την ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς
που έχουν γίνει γνωστές, η αμερικάνικη αγορά ενδεχομένως να καλύψει κενά στο κομμάτι της κυπριακής αεράμυνας, με την προμήθεια
ενός νέου αντιαεροπορικού συστήματος, που θα συμπληρώνει τα ρωσικά συστήματα, TOR M1 και Buk
M1-2. Εδώ οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι πως η προσοχή στρέφεται, πρώτα στην ισραηλινή αγορά
και δευτερευόντως στην ευρωπαϊκή
και δυτική πολεμική βιομηχανία.
Για τον στρατό ξηράς, οι ανάγκες
που εντοπίζονται αφορούν κυρίως
αντιαρματικά όπλα.
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To Σύνταγμα της Kυπριακής Δημοκρατίας

τικού υλικού ενδιαφέρει την Κύπρο,
σε πρώτη φάση ως μια επιπλέον
επιλογή. Επί του προκειμένου το
ρεπορτάζ της «Κ» από την περίοδο
που το νομοσχέδιο των Αμερικανών
Γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο ετοιμάσθηκε, κατέγραφε το ενδιαφέρον της Κύπρου για τη στρατιωτική αγορά των ΗΠΑ και το οποίο
ενδιαφέρον, όπως όλα δείχνουν έχει
γνωστοποιηθεί στην Ουάσιγκτον.
Η αναβάθμιση των σχέσεων, όπως
τονίζεται, περνά μέσα και από την
ενδεχόμενη αγορά εξοπλιστικών
συστημάτων από την αμερικανική
αγορά. Πηγή με γνώση στους προγραμματισμούς και τις διαβουλεύσεις
σημείωνε με νόημα στην «Κ» πως
τα εξοπλιστικά προγράμματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας προγραμματίζονται σε βάθος τριετίας. Με
τα δεδομένα αυτά θεωρείται βέβαιο
πως μετά το πέρας των σχετικών
διαδικασιών στην Ουάσιγκτον και
την εφαρμογή της άρσης του εμπάργκο, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
εξετάσουν τις δυνατότητες και τις
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Η τροχιοδεικτική Αθήνας προς Λευκωσία
Σκιές στις σχέσεις των δύο χωρών μπορεί να μην υπάρχουν, η Αθήνα, όμως, έστειλε εμμέσως μήνυμα στη Λευκωσία να σοβαρευτεί
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη Κυριακή κυκλοφορούσε στον αθηναϊκό τύπο
άρθρο, που έκανε λόγο για επιπόλαιες κινήσεις της Κύπρου στις
οποίες σέρνει την Αθήνα και χαρακτήριζε επικίνδυνες τις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας σε ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής, που στόχο
έχουν επικοινωνιακά παιχνίδια του
προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών στο εσωτερικό και τις οποίες συζητούν με δυσφορία πλέον
ελλαδικοί κυβερνητικοί κύκλοι,
τόσο στον Προεδρικό Λόφο όσο
και στο απέναντι κτήριο του ΥΠΕΞ
επικράτησε αναστάτωση. Και λέμε
αναστάτωση, όχι μόνο γιατί αυτό
έγινε viral στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στην Κύπρο, αλλά και
γιατί η Λευκωσία δεν συνήθισε μέχρι τώρα τέτοιες αναφορές από τον
συγκρατημένο αθηναϊκό τύπο. Διερωτήθηκαν μεταξύ τους κυβερνητικά στελέχη κατά πόσο οι αναφορές
του αρθρογράφου αποτελούσαν
προσωπική εκτίμηση ή αν έβγαζαν
στο προσκήνιο σκιές που υπάρχουν
στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το τηλεφώνημα
«Θα απογοητευτούν όσοι βλέπουν
σκιές στις σχέσεις Λευκωσίας-Αθήνας», απάντησε στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος (σελ.
7), θέλοντας να κλείσει το θέμα και
υπογράμμισε πως οι σχέσεις των
δύο χωρών είναι συνεχείς, αγαστές
και άριστες. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν βεβαίως και ανώτατοι διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία όταν
ρωτήθηκαν απορρίπτοντας αναφανδόν τις όποιες σκιές στις σχέσεις
των δύο χωρών. Όπως λέγεται, Νίκος
Χριστοδουλίδης και Νίκος Δένδιας
είχαν τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ
τους μετά τα δημοσιεύματα και όχι
μόνο επιβεβαιώθηκαν οι καλές σχέσεις των δύο μερών, αλλά συζητήθηκε Τριμερής Κύπρου-Ελλάδας με
τη Σερβία. Στη Λευκωσία διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν πως σε αντίθεση με το τι καταγράφεται η Αθήνα ήταν ενήμερη προ πολλού για
την κίνηση της Κύπρου να προσφύγει στη Χάγη. Οι ίδιοι κύκλοι βλέπουν
πως η αρθρογραφία δεν έχει να κάνει
με πραγματική δυσφορία της Αθήνας, αλλά ότι πίσω βρίσκεται κυπριακός δάκτυλος που θέλει να προκαλέσει πλήγμα και στον Νίκο Αναστασιάδη και στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ποιος είναι ο δάκτυλος που
έχει ως στόχο να πλήξει τον πρόεδρο
και τον υπουργό Εξωτερικών, αλλά
και για ποιο λόγο τα εσωτερικά της
Κύπρου θα μπορούσαν να απασχολούν τον αθηναϊκό τύπο, είναι κάτι
βεβαίως που δεν απαντήθηκε.
Η αλήθεια φυσικά βρίσκεται κάπου στη μέση. «Αποτελεί τροχιοδεικτική βολή», αναφέρουν ελλαδικές
διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια μετά τα αθηναϊκά δημοσιεύματα και επιβεβαίωσαν τις καλές σχέσεις που έχουν.








Η έντονη διαφωνία Αναστασιάδη –Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου για το τι
θα συζητηθεί στην Πενταμερή και τι στην Τριμερή προκάλεσε αίσθηση
στους αθηναϊκούς κύκλους, οι οποίοι διερωτήθηκαν ποιες είναι τελικά
οι επιδιώξεις της Λευκωσίας στο Κυπριακό.
πως αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος ρήξη μεταξύ των δύο χωρών,
στην Αθήνα σίγουρα υπάρχει ενόχληση για την «ελαφρότητα» με την
οποία κινείται η Λευκωσία σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, ενώ στο Μαξίμου δεν βλέπουν με αδιαφορία τις
ιδιαίτερα στενές σχέσεις που εξακολουθεί να διατηρεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον διπλωματικό
σύμβουλο του τέως Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Ευάγγελο
Καλπαδάκη. Η Αθήνα, όπως λένε
έγκυροι διπλωματικοί κύκλοι, προβληματίζεται για τις πραγματικές
επιδιώξεις της Λευκωσίας στο Κυπριακό. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι

κατά την τελευταία επίσκεψη του
Νίκου Αναστασιάδη και του Νίκου
Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου υπήρξε
ένταση μεταξύ των δύο ανδρών, το
οποίο κατέγραψε και στο παρελθόν
η «Κ». Η ένταση προέκυψε όταν ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μία
προσπάθεια να διασκεδάσει τις επιφυλάξεις Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε Πενταμερή, του είπε πως μπορούν να συζητηθούν τα εσωτερικά ζητήματα
του Κυπριακού στην Τριμερή και οι
εξωτερικές πτυχές στην Πενταμερή.
Πρόταση με την οποία διαφώνησε
ο Νίκος Χριστοδουλίδης και για την
οποία είχαν έντονη διαφωνία, που
ξεπερνούσε σύμφωνα με τις πληροφορίες τα επιτρεπτά για την Αθήνα
πολιτικά θέσμια. Στα αθηναϊκά πολιτικά πηγαδάκια, άλλωστε, επικράτησε το ερώτημα, «όταν δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους πρόεδρος και
υπουργός Εξωτερικών, τότε η Ελλάδα
πού πάει να μπλέξει;». Στη Λευκωσία
βεβαίως υποστηρίζουν πως κάθε
άλλο από ένταση υπήρξε μεταξύ
Αναστασιάδη-Χριστοδουλίδη. Ήταν
μία διαφωνία στο πλαίσιο της στενής
σχέσης που έχουν πρόεδρος και
υπουργός Εξωτερικών, οι οποίοι
έχουν και το δικό τους κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός σε άλλους πολιτικούς κύκλους.

«Επιπολαιότητες»
και επιστολές
Κορυφή του παγόβουνου υπήρξε

το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης και η κίνηση της Κύπρου να βγει μπροστά, αποστέλλοντας επιστολές στα Ηνωμένα
Έθνη και στην Ε.Ε. για να καταγγείλει την ενέργεια. Ένα ζήτημα που
όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές
αφορά πρωτίστως την Ελλάδα και
όχι την Κύπρο. Συνεπώς, αν κάποιος θα έπρεπε να κάνει την κίνηση
αυτή θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα
και η Κύπρος να στηρίξει. Δεν ήταν
μόνο η κίνηση βέβαια αλλά και το
περιεχόμενο των επιστολών Χριστοδουλίδη προς Ε.Ε. αλλά κυρίως
του Ανδρέα Μαυρογιάννη προς
Ηνωμένα Έθνη. Περιεχόμενο που
κρίθηκε προβληματικό καθώς έθιγε διάφορα ζητήματα (νομιμότητα
κυβέρνησης Λιβύης και βουλής)
που αποπροσανατόλιζαν από την
ουσία. Ζήτημα σοβαρότητας και
δυσφορία υπήρξε από πλευράς
Αθήνας και για την κίνηση της Λευκωσίας εντός ελλαδικού εδάφους
να σπεύδει στην πρεσβεία της
Τουρκίας να στείλει τη ρηματική
διακοίνωση μέσω κλητήρα .

Ο θόρυβος των Τριμερών
Τόσο στην Αθήνα όσο και στη
Λευκωσία συζητήθηκε εντόνως
κατά πόσο ήταν ενήμερη ή όχι η
Αθήνα για την πρόθεση της Κύπρου να προσφύγει στο Δικαστήριο της Χάγης. Διπλωματικοί κύκλοι και από την Αθήνα και από
τη Λευκωσία σημειώνουν πως το
όλο ζήτημα προσφυγής της Κύπρου στη Χάγη για τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
ήταν εις γνώσιν της Ελλάδας εδώ
και καιρό. Είχε συζητηθεί, μάλιστα,
στις 7 Οκτωβρίου του 2019 κατά
την επίσκεψη του Νίκου Δένδια
στην Κύπρο με τον τελευταίο να
το βλέπει θετικά. Όσο όμως κι αν
για την προσφυγή στη Χάγη η
Αθήνα ήταν ενήμερη, ζήτημα που
συζητείται εντόνως σε πολιτικούς
κύκλους στην Αθήνα είναι η Τριμερής και η σημασία που δόθηκε.
«Προφανώς και δεν υπάρχει πρόβλημα με τις Τριμερείς», λένε πολιτικοί κύκλοι στην Αθήνα και
αυτό επιβεβαιώνεται από την πρωτοβουλία Δένδια για Τριμερή Ελλάδας-Κύπρου με τη Σερβία. Υπάρχει, ωστόσο, η σχολή σκέψης που
σημειώνει πως ο θόρυβος που έχει
προκληθεί γύρω από τις Τριμερείς,
κυρίως από τη Λευκωσία, έχει δώ-









Η Αθήνα ενημερώθηκε
για τη σκέψη της Λευκωσίας να προσφύγει
στο δικαστήριο της Χάγης για τις τουρκικές
προκλήσεις στην ΑΟΖ
από τις 7 Οκτωβρίου.
σει την ευκαιρία στην Τουρκία
να χρησιμοποιεί το αφήγημα ότι
περικυκλώνεται από εχθρικές χώρες και να προσπαθεί μέσω αυτού
να δικαιολογήσει τις τελευταίες
κινήσεις της κυρίως με το μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη.
Διπλωματικοί κύκλοι στην Κύπρο
σημειώνουν πάντως πως οι Τριμερείς είναι τόσο σημαντικές όσο
παρουσιάζονται, καθώς αν δεν
υπήρχαν αυτές η Κύπρος θα βρισκόταν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση
μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα. Θεωρούν δε πως η όλη
συζήτηση μόνο ζημιά μπορεί να
κάνει στις άριστες σχέσεις των
δύο χωρών, έστω κι αν υπάρχουν
πάντοτε περιθώρια καλύτερου
συντονισμού.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Ο μύθος της Χάγης και οι εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες

Ξ

αφνικά ανακαλύψαμε τη Χάγη. Εν τη απελπισία του,
μπροστά στα τουρκικά τετελεσμένα στη θάλασσα και έχοντας
στο μυαλό του τις προεδρικές εκλογές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
αποφάσισε την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας με την Τουρκία
στις βόρειες και τις δυτικές θάλασσες. Χαρακτηρίζω μύθο τα περί
Χάγης, γιατί η προσφυγή σε αυτή
για να γίνει μονομερώς προϋποθέτει ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή
η Τουρκία, είναι συμβαλλόμενο
μέρος στη Συνθήκη για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS), κάτι που
δεν συμβαίνει. Αυτό έκαναν οι Φιλιππίνες γιατί ακριβώς η Κίνα είναι
συμβαλλόμενο μέρος. Παρά τις ενστάσεις του Πεκίνου για την αρμοδιότητά του, το δικαστήριο εξέτασε τη μονομερή προσφυγή των
Φιλιππινών. Μάλιστα, παρά το ότι
το δικαστήριο δικαίωσε τις Φιλιππίνες, αυτές την επομένη μέρα,
λειτουργώντας ρεαλιστικά, προ-

σέγγισαν το Πεκίνο σε αναζήτηση
μιας συμφωνημένης διευθέτησης.
Ο λόγος πολύ απλός. Διότι δεν
υπάρχει κανένα διεθνές όργανο
που να μπορεί να επιβάλει αυτή
την απόφαση πλην του Συμβουλίου
Ασφαλείας και σ’ αυτό είναι μόνιμο
μέλος με δικαίωμα βέτο η Κίνα.
Επανέρχομαι στα δικά μας. Η άλλη
εναλλακτική είναι να υπογραφεί
συνυποσχετικό μεταξύ Κ.Δ. και
Τουρκίας και οι δύο χώρες να προσφύγουν στη Χάγη, ζητώντας την
οριοθέτηση των μεταξύ τους θαλασσών. Και αυτό είναι ανέφικτο,
αφού η Τουρκία αρνείται διαχρονικά να κάνει κάτι τέτοιο με την
Ελλάδα, χώρα την οποία και αναγνωρίζει και διατηρεί σχέσεις μαζί
της και είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
Το να λέει κάποιος ότι θα το κάνει
με την Κ.Δ. που δεν αναγνωρίζει
και δεν έχει σχέσεις είναι κοροϊδία.
Επιπρόσθετα για ποια διαφορά θα
προσφύγουμε αφού π.χ. στις βόρειες θάλασσες η Τουρκία ισχυρίζεται πως έχει ήδη οριοθετήσει
την υφαλοκρηπίδα της με τη

H προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για να γίνει μονομερώς προϋποθέτει ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή η Τουρκία, είναι συμβαλλόμενο μέρος
στη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), κάτι που δεν συμβαίνει.
«ΤΔΒΚ»; Άρα ούτε αυτή η μέθοδος
είναι εφικτή. Η Τουρκία έχει μάλιστα ξεκαθαρίσει, απαντώντας
στην πρότασή μας για διμερή διά-

λογο με στόχο την οριοθέτηση,
ότι αυτό θα συμβεί μόνο μετά τη
λύση του Κυπριακού.
Όπως σιγά –σιγά αποκαλύπτεται

η κίνηση αυτή της Λευκωσίας έγινε
με δική της πρωτοβουλία και χωρίς
την προηγούμενη συνεννόηση και
συντονισμό με την Αθήνα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που εδώ και μερικά
χρόνια επαναλαμβάνω. Ότι δηλαδή
ο πρόεδρος Αναστασιάδης αυτοσχεδιάζει στα θέματα εξωτερικής
πολιτικής στη βάση των προσωπικών του πολιτικών και άλλων
προτεραιοτήτων. Αυτές έχουν να
κάνουν πρωτίστως με την επανεκλογή του στην Προεδρία. Η απόφαση για προσφυγή στη Χάγη αποσκοπεί στην ικανοποίηση του ΔΗΚΟ του οποίου η προσφυγή ήταν
θέση. Ο πρόεδρος εκτιμά πως χωρίς
το ΔΗΚΟ και τον Νικόλα Παπαδόπουλο δεν θα είναι εφικτή η επανεκλογή του αν στο δεύτερο γύρο
βρεθεί απέναντι στον υποψήφιο
που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ.
Ανεξάρτητα από τις εσωτερικές
σκοπιμότητες και το γεγονός ότι
δεν αναμένονται θετικά νομικά
αποτελέσματα η προσφυγή στη
Χάγη είναι πολιτικά χρήσιμη για
την Κ.Δ. Απαντάει στους ισχυρι-

σμούς της Τουρκίας ότι η Κ.Δ. επιδιώκει την ένταση και λειτουργεί
μονομερώς. Έρχεται μάλιστα σε
συνέπεια της πρότασης/πρόσκλησής μας προς την Τουρκία για διάλογο με στόχο την οριοθέτηση κάτι
που η Τουρκία απέρριψε. Λειτουργεί
επίσης αθροιστικά και με την προηγούμενη πρόταση Αναστασιάδη
για διανομή των εσόδων από το
φυσικό αέριο ακόμα και πριν τη
λύση. Από τη δική μου πλευρά θα
πρότεινα όπως πέραν αυτών η Κ.Δ.
στη βάση των χαρτών που η ίδια
και η Τουρκία έχουν καταθέσει
στον ΟΗΕ για τις θάλασσες δυτικά
της Πάφου να μεθοδεύσει μέσω
τρίτων χωρών, όπως η Γερμανία,
την εφαρμογή ενός μορατόριουμ
ερευνών και γεωτρήσεων για τις
επικαλυπτόμενες ζώνες μέχρι και
την οριοθέτησή τους όποτε και
όπως και αν αυτή συμβεί.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Αυτοί με βαν και εμείς με διπλοκάμπινα
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η κωμωδία και το βαν
Η σκόνη με το ισραηλινό βαν έχει κατακάτσει όμως, όπως μου έλεγε αρμόδια πηγή,
με άλφα κεφαλαίο, θα φουντώσει όταν οι
έρευνες ολοκληρωθούν. Η εκτίμηση που
υπάρχει είναι πως η όλη ιστορία τελικά θα
αποδειχθεί κωμωδία. Οι απόψεις που υπάρχουν για το μπάχαλο που δημιουργήθηκε είναι πως τεράστια ευθύνη φέρει το αναχρονιστικό, όπως το χαρακτηρίζουν νομοθετικό
πλαίσιο για εισαγωγή και λειτουργία προηγμένης τεχνολογίας. Σε άλλες χώρες, όχι μακρινές, το κράτος δεν επιτρέπει την κατοχή
τεχνολογίας από ιδιώτες που δεν διαθέτουν
οι κρατικές αρχές. Στην Κύπρο όλα γίνονται
νόμιμα και με τη βούλα των κρατικών αρχών. Γιατί άραγε;

PETER TYNDALL

«Οι αρχές της Βενετίας που διέπουν
τη λειτουργία των Ombudsman και το
Συμβούλιο της Ευρώπης αμφότερα
αναφέρουν ότι η ανάμειξη στο έργο
των Ombudsman υπονομεύει την ανεξαρτησία του θεσμού των επιτρόπων.
Υποστηρίζουμε το έργο του Γραφείου
του Επιτρόπου». Οδυσσέα για ποιον
κτυπά η καμπάνα;

••••
Οι συνταξιούχοι
Μου το έλεγε πηγή με βαθιά γνώση, του
σκοτεινού κόσμου των υπηρεσιών ασφαλείας. Τα παλιά χρόνια πράκτορες μυστικών
υπηρεσιών αλώνιζαν την Κύπρο. Τώρα το κάνουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Οι πράκτορες που κάποτε έκαναν το
«αγροτικό» τους, επί κυπριακού εδάφους
επιστρέφουν συνταξιούχοι, πλέον για να συνεχίσουν τη δράση τους, με τον μανδύα της
νομιμότητας και τους κανόνες της ελεύθερης
αγοράς. Για την ιστορία η συγκεκριμένη εταιρεία ιδιοκτήτης του βαν, όπως λέγεται, δεν
είναι η μοναδική. Το δε όχημα που εντοπίσθηκε λέγεται πως ήταν από αυτά που χρησιμοποιούνται για επιδείξεις σε διεθνείς εκθέσεις. Μια απορία. Οι κρατικές αρχές ασφαλείας διαθέτουν τον εξοπλισμό του βαν;

ληνική πρωτεύουσα και είχε επαφές στο ελληνικό Πεντάγωνο και στο ΥΠΕΞ. Η πηγή
μου, διπλωματική, θεωρεί βέβαιο πως τα
πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε ο κύπριος διπλωμάτης ενημερώθηκαν για τις κινήσεις. Για την περίπτωση της διαρροής, με
τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» δεν βάζω
το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν υπήρχε κυπριακός δάκτυλος.

••••
Τιμής ένεκεν για το δημοσιογραφικό έργο δυο εκλεκτών συναδέλφων στη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων μακριά από ψευτο-εθνικές εξάρσεις. Επάξια το Βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης» στους Σεβγκιούλ Ουλουντάγ και Ανδρέα Παράσχο.

••••
Γιατί Κύπρος
Τρεις είναι οι λόγοι που η Κύπρος τραβά ως
μαγνήτης τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
πληροφοριών. Πρώτον η Κύπρος είναι στη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, Ισραηλινής καταγωγής,
μπορούν να συνεργάζονται χωρίς προβλήματα με Άραβες πελάτες. Δεύτερον το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου είναι φιλικό
προς τις εταιρείες και τρίτον μπορούν να
προσφέρουν απρόσκοπτα υπηρεσίες προς
κράτη, χωρίς να θέτουν σε ενδεχόμενες περιπέτειες, στην προκειμένη περίπτωση το
Ισραήλ. Βεβαίως, κάποιος μπορεί να πει
πως υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος. Η Κύπρος είναι ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για
τους Ισραηλινούς, ειδικότερα τα τελευταία
χρόνια. Νιώθουν σας στο σπίτι τους.

••••

Τα αγκάθια
Με αφορμή τα τουρκικά σουλάτσα ανατολικά της Κρήτης, να το πω κομψά, η Αθήνα
έστειλε το μήνυμα στη Λευκωσία. Το αν λήφθηκε θα φανεί στο χειροκρότημα, που λέει και ο καλλιτέχνης. Πηγή από την ελληνική
πρωτεύουσα μου έλεγε πως η ιστορία με τη
Χάγη απλώς ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής. Στο ελληνικό ΥΠΕΞ υπήρχαν και άλλα
κυπριακά παρατράγουδα. Το πρώτο ήταν η
κατάθεση των συντεταγμένων, εν μια νυκτί,
όταν το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής»
μπήκε στην κυπριακή ΑΟΖ, δυτικά της Πάφου. Και εδώ λέγεται πως η Λευκωσία δεν
ρώτησε τη «μαμά» Αθήνα. Το δεύτερο παρατράγουδο που μας χρεώνουν, το επεισόδιο
με την ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» και το «Μπαρμπαρός». Αυτό που ενό-

χλησε ήταν η διαρροή που οι της Αθήνας τη
χρεώνουν επίσης στη Λευκωσία.

••••
Οι συντεταγμένες
Για τις συντεταγμένες και τη Χάγη, οι ενοχλήσεις των Αθηνών είναι αδικαιολόγητες.
Έγκυρη διπλωματική πηγή μου έλεγε πως η
ετοιμασία φακέλου, για συντεταγμένες βόρεια της Κύπρου και στο κομμάτι από Καστελόριζο έως Κύπρο, αποτελούσε απόφαση
των ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη και Νίκου Κοτζιά. Η ιδέα ήταν για κατάθεση των φακέλων
από κοινού στον ΟΗΕ. Παρά την πολιτική
απόφαση, σε δύο επισκέψεις που έγιναν
στην Υδρογραφική Υπηρεσία Στρατού στην
Αθήνα, οι της Κύπρου, όταν επέστρεψαν,

ενημέρωσαν καθήκοντος και γραπτώς πως
δεν διαπίστωσαν και τόση πρεμούρα, στην
Ελλάδα για ετοιμασία του φακέλου. Η ίδια
πηγή λέει πως ο κυπριακός φάκελος ετοιμάσθηκε και μπήκε, τότε, στο συρτάρι μετά
από παράκληση της ελληνικής πλευράς.

••••
Αυτή η Χάγη
Για την προσφυγή στη Χάγη, από κυπριακής πλευράς αφήνεται να διαρρεύσει από
πηγές που δεν υπάρχουν λόγοι να αμφισβητηθούν, πως η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε
για το τι προτίθεται να πράξει η Λευκωσία.
Όνομα δεν θα πω, αλλά διπλωμάτης από
τους πάνω ορόφους του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν από την προσφυγή ήταν στην ελ-

Τα κεφάλαια
Θέμα που θα φουντώσει εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για μεγάλο Deal στο
χώρο της υγείας. Ισχύει αυτό που κυκλοφορεί στους σχετικούς με την υγεία χώρους,
ότι υπάρχει ενδιαφέρον για μεγάλη αγορά
από ξένους επενδυτές, που έχουν στην
πούγκα τους κρυμμένα τουρκικά κεφάλαια;
Ισχύει, μάλιστα, πως κάποιοι στη Λευκωσία
πήγαν και σε διερευνητική συνάντηση εκτός
Κύπρου; Πάντως, το θέμα με κρυμμένα
τουρκικά κεφάλαια, τα οποία φυγαδεύονται
εκτός Τουρκίας, υπό τον φόβο του Σουλτάνου, δεν είναι και τόσο μυστικό. Κοντινό παράδειγμα η Ελλάδα. Στην περίπτωση της Κύπρου όμως είναι διαφορετικά. Πρόσωπο
που είναι στα μέσα και στα έξω και είναι σε
θέση να γνωρίζει πολλά περισσότερα, λέει
πως στην Κύπρο υπάρχουν επενδύσεις με
κρυφούς τουρκικούς παράδες, της αστικής
Άγκυρας.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο Bojo και η στρατηγική της νίκης
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Βουλή, από τις οποίες οι Εργατικοί
θα προέβαλλαν ως οι κότες της
υπόθεσης, υποχώρησαν και δέχθηκαν την προκήρυξη εκλογών. Το σημαντικό, όμως, ήταν ότι η στρατηγική του Κάμινγκς έπεισε τους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα όσους είχαν πια
μπαφιάσει με το Brexit. Παρατηρούσα, κατά το διάστημα αυτό, τη
μεταστροφή στους Βρετανούς φίλους και γνωστούς μου, ιδίως στους
μετριοπαθείς Remainers: Καλύτερα
στην κόλαση με τον Τζόνσον, παρά
το ίδιο μαρτύριο στον βάλτο, αυτό
ήταν χονδρικά το πνεύμα.

Οπως πάντα, η πραγματικότητα εί-

ναι πιο σύνθετη από την εικόνα της.
Τα καλά νέα στις βρετανικές εκλογές ήταν ότι έχασε ο ιδεολογικός
απόγονος του Στάλιν· τα κακά νέα
ότι κέρδισε ο clown με την ξεθωριασμένη σφουγγαρίστρα για μαλλί. Σε κάθε περίπτωση, ο χαβαλές
είναι πάντα προτιμότερος από τις
περιπέτειες. Αλλωστε, η Βρετανία
είναι ήδη μπλεγμένη στην περιπέτεια του Brexit, που κόντεψε να
διαλύσει το πολιτικό σύστημά της.
Μια περιπέτεια, της οποίας η έκβαση δεν είναι καθαρή, παρότι τις
εκλογές κέρδισε ουσιαστικά εκείνος που εκπροσώπησε πειστικότερα το σύνθημα «get Brexit done».

Η νίκη του Τζόνσον, με σημαία το

Η νίκη του Bojo και των Συντηρητι-

κών είναι ευρεία. Το περίφημο
«κόκκινο τείχος», πέρα από το
οποίο ήταν αδύνατο να εκλεγεί Συντηρητικός, κατέρρευσε. Οι Συντηρητικοί κέρδισαν πάνω από 360
έδρες, έχουν δηλαδή άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 40 βουλευτών και, επίσης, ποσοστό ψήφων περίπου 44%. Δεδομένου του
μονοεδρικού-πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, είναι προφανές
ότι τα κάστρα των Εργατικών έπεσαν με τον πολιορκητικό κριό του
Brexit. Η νίκη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη στρατηγική που κατάφερε να ταυτίσει τον Τζόνσον με το
Brexit και της οποίας εμπνευστής
ήταν ο κορυφαίος σύμβουλος του
Τζόνσον, ο Ντομινίκ Κάμινγκς. (Αντιπαθέστατος και αδίστακτος τύπος,
αλλά πάντως ικανότατος.)

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ners) είχε κατορθώσει να ρίξει την
κυβέρνηση Μέι, με όλο το σύστημα
(Κοινοβούλιο, κυβέρνηση, Δικαιοσύνη, Brexit) μπλεγμένο σε έναν
γόρδιο δεσμό και καθηλωμένο σε
μια αξιοθρήνητη στασιμότητα, που
έφθειρε ραγδαία το κύρος της χώρας και του πολιτικού συστήματός
της.
Επιπλέον, ο διχασμός, που είχε

Να θυμίσω πώς είχε η κατάσταση

όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο
Τζόνσον. Η γερή αντίσταση της διακομματικής παράταξης των οπαδών
της παραμονής στην Ε.Ε. (Remai-

προκαλέσει η αδυναμία εφαρμογής
της απόφασης του δημοψηφίσματος, άγγιζε αυτή την εθνική ταυτότητα των Βρετανών. Διότι το δικαίωμα της εκπροσώπησης, δηλαδή της

ψήφου, είναι βασικό συστατικό της
βρετανικής ταυτότητας, αφότου οι
αποικίες της στην Αμερική κέρδισαν την ανεξαρτησία τους. Επομένως, ο σεβασμός στη βούληση που
εκφράζει το αποτέλεσμα της κάλπης, του δημοψηφίσματος έστω,
έχει περισσότερο βάρος στη συνείδηση των Βρετανών. Περιθώριο για
kolotoumba δεν υπήρχε· και η πιθανότητα δεύτερου δημοψηφίσματος
δεν θα διόρθωνε τη ζημία στους θεσμούς από το πρώτο.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το

κλειδί της στρατηγικής του Κά-

μινγκς ήταν να κάνει πλεονέκτημα
του Τζόνσον τη φανερή αδυναμία
να προωθήσει το Brexit. Να προσπαθεί, δηλαδή, ακατάπαυστα να
σπάσει το τείχος του Κοινοβουλίου
με το κεφάλι του, πηγαίνοντας από
ψηφοφορία σε ψηφοφορία, αδιαφορώντας κάθε φορά για την ήττα,
αλλά πάντα με σκοπό να αποδείξει
ότι αυτός είναι το Brexit. Δεν είναι
όσο απλό ακούγεται, διότι εκείνος
που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει το σχέδιο πρέπει να το υπηρετήσει σωστά: με σθένος, μαχητικότητα, ακατάβλητη ενέργεια και
απύθμενο θράσος – ιδιότητες τις

οποίες ο Τζόνσον διαθέτει στο έπακρο. Το δίλημμα που υπέβαλε στους
ψηφοφόρους η στρατηγική της επιμονής ήταν το εξής: Να εφαρμόσουμε το Brexit ή να αφήσουμε την
Ευρώπη και τους ευρωπαϊστές να
εξευτελίσουν τη χώρα και τους θεσμούς της;
Ο Τζόνσον έπεισε ακόμη και την αν-

τιπολίτευση των Εργατικών, που
προσπαθούσαν να αποφύγουν τις
εκλογές, για τη σοβαρότητα των
προθέσεών του: Οταν κατάλαβαν
ότι είχε πράγματι σκοπό να μεθοδεύει απανωτές ψηφοφορίες στη

Brexit και την αύξηση των δημοσίων
δαπανών, σημαίνει τη μεταμόρφωση του Συντηρητικού Κόμματος της
Βρετανίας και την επιστροφή του
στις ρίζες, σε μια εποχή πριν από
τον Κάμερον και τους «beautiful people». Διατηρεί μεν τον αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό του θατσερισμού, επιστρέφει όμως σε παραδοσιακές πολιτικές ενίσχυσης του
κοινωνικού κράτους και των δημοσίων επενδύσεων. Η νίκη του,
ωστόσο, δεν σημαίνει ταχεία διεκπεραίωση του Brexit, αφού ούτως ή
άλλως θα χρειασθεί τουλάχιστον
ένας χρόνος στην καλύτερη περίπτωση. Το μείζον, όμως, που πηγαίνει παρέα με το Brexit, είναι αν η
κυβέρνησή του θα καταφέρει να
κρατήσει Ηνωμένο το Βασίλειο.
Ηδη, με τη συμφωνία Τζόνσον με
την Ευρώπη, ουσιαστικά η Βόρειος
Ιρλανδία μένει εκτός επικράτειας,
όσον αφορά το ισχύον τελωνειακό
καθεστώς. Με τον εκλογικό θρίαμβο του Τζόνσον τελείωσε μία πράξη· το έργο όμως συνεχίζεται...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

«Μήνυμα ασφαλείας»
δεν ελήφθη

Τηλεθέαση
Βουλής 0%

Θέλει να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας
στους πολίτες, είπε ο νέος μας υπουργός
Εσωτερικών. Και για να το εμπεδώσει
αποφάσισε να ρίξει στους δρόμους της
παλιάς Λευκωσίας ένοπλους αστυνομικούς και στρατιώτες. Μ’ αυτό το «ευφάνταστο» μέτρο θέλει, λέει, να στείλει ένα μήνυμα
ασφάλειας και όχι να στρατιωτικοποιήσει την πρωτεύουσα. Διότι, όπως μας εξήγησε ο νέος μας υπουργός,
συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα στο κέντρο της
πόλης, όπως συγκρούσεις μεταξύ αλλοδαπών και μεταναστών και μάλιστα αυτή η έξαρση είναι ανησυχητική.
Τόσο ώστε να πρέπει όπως περπατάμε αμέριμνοι στους
ήδη ταλαιπωρημένους, εξαιτίας των ατέλειωτων έργων
της πλατείας, δρόμους της παλιάς πόλης, να ερχόμαστε
φάτσα κάρτα με ένοπλους αστυνομικούς και στρατιώτες
και αυτή η αναπάντεχη συνάντηση να πρέπει να μας
πλημμυρίζει με μια πρωτόγνωρη ασφάλεια. Και αν
τυχόν μας περάσει από το μυαλό ότι μ’ αυτά τα «πρωτόγνωρα» μέτρα εκτός από την εμπέδωση της ασφάλειας,
εμπεδώνονται κι άλλα αισθήματα (βλέπε ξενοφοβία,
ρατσισμός, ταύτιση της εγκληματικότητας με το μεταναστευτικό) τότε είμαστε απλώς καχύποπτοι και κακεντρεχείς ως προς τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
Έστω κι αν στο βωμό αυτής της ασφάλειας πρέπει να
θυσιάσουμε την κοινή μας λογική, η οποία αναπόφευκτα
μας οδηγεί και πάλι στο ίδιο συμπέρασμα : πώς δεν
έχουμε υπόθεση σ’ αυτόν τον τόπο. Γιατί; Διότι αυτού
του είδους τα προβλήματα (ή όπως τα αποκάλεσε ο κ.
Νουρής «πρωτόγνωρες καταστάσεις») δεν έχουν δημιουργηθεί από μόνες τους. Αυτά τα «πρωτόγνωρα
προβλήματα” προκλήθηκαν επειδή οι αρμόδιοι (βλέπε
κράτος, βλέπε δήμος) επέδειξαν μια (όχι και τόσο πρωτόγνωρη) αδιαφορία ή ακόμα χειρότερα πολιτική ανεπάρκεια. Με πιο απλά λόγια δεν υπήρχε κανένα σχέδιο
δράσης (προφανώς) και κανένα στρατηγικό πλάνο
(προφανέστατα) για πραγματική ανάπτυξη της παλιάς
πόλης ώστε να μπορούν να διαβιώνουν σ’ αυτήν κάτω
από υγιείς συνθήκες οι κάτοικοι της (αλλοδαποί και
ημεδαποί). Δεν υπήρξε καμία πρόνοια για υποδομές
και δεν υπήρξε καμία πραγματική πολιτική θέση η
οποία να αποτρέπει απαράδεκτες συνθήκες, όπως π.χ.
το να μετατρέπονται μαγαζιά σε «σπίτια» και να νοικιάζονται στους αλλοδαπούς αναγκάζοντάς τους να
ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Και μ’ αυτόν τον
τρόπο να γκετοποιείται το ιστορικό κέντρο όχι γιατί
«εισέβαλαν» ξαφνικά οι ξένοι, αλλά γιατί τόσο το κράτος
όσο και ο δήμος δεν φρόντισαν ώστε αυτό το κέντρο
να είναι βιώσιμο και όχι απλά μια βιτρίνα βιωσιμότητας.
Και προφανώς όταν κανείς ζει κάτω από άθλιες συνθήκες
με τις ευλογίες του κράτους ή των δημοτικών αρχών
ή αμφοτέρων τότε είναι αναμενόμενο σύμφωνα με την
κοινή λογική να δημιουργούνται και αυτού του είδους
τα “πρωτόγνωρα προβλήματα”, για τα οποία ως «λύση»
παρουσιάζεται η ένοπλη αστυνόμευση. Αν υπήρχε ένα
σχέδιο, ένα πλάνο, ένα όραμα τέλος πάντων γι’ αυτό
το ιστορικό κέντρο και όχι απλώς μια ντιζαϊνάτη πλατεία
για να ικανοποιεί τον αθεράπευτο αρχοντοχωριατισμό
μας, τότε δεν θα δημιουργούνταν αυτά τα “πρωτόγνωρα
προβλήματα”. Και το να ρίξουμε ένοπλους αστυνομικούς
και στρατιώτες στους δρόμους, όχι μόνο δεν είναι η
λύση στο πρόβλημα, αλλά το πιο πιθανόν είναι πως
θα προκαλέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα καλλιεργώντας περισσότερο τα ξενοφοβικά μας σύνδρομα
και ενισχύοντας τον ρατσισμό μας, αφήνοντας μηνύματα
ανασφάλειας και όχι μηνύματα ασφάλειας μεταξύ των
πολιτών αυτής της πόλης (αλλοδαπών και ημεδαπών).
Συντηρεί συνάμα μια εικόνα της πόλης γεμάτη από
«κακοποιά» στοιχεία και «άγριες συμμορίες». Όσο δε
για την πλάνη του κ. υπουργού ότι δήθεν μ’ αυτόν τον
τρόπο δεν στρατιωτικοποιείται η πρωτεύουσα, είναι
ακόμα πιο ανησυχητική από το όποιο πρόβλημα «ανασφάλειας» επιδιώκει να λύσει. Με πιο απλά λόγια το
μόνο μήνυμα που καταφέρνουν τα εν λόγω μέτρα του
νέου μας υπουργού να στείλουν είναι πως οι κυβερνώντες
μας εξακολουθούν να μας σερβίρουν ως λύσεις στα
καθημερινά μας προβλήματα, μέτρα τα οποία το μόνο
που μπορούν να πετύχουν είναι τελικά μια ακόμα
τρύπα στο νερό.

νάλωσης, τότε ο λογαριασμός δεν αργεί να έρθει
και να είναι ακριβός. Η ΑΟΖ δεν διασφαλίστηκε
με τις Τριμερείς, όπως έλεγε ο πρόεδρος, δεν
την προστατεύουν οι κατά τα άλλα σύμμαχοί
μας, δεν δημιουργήθηκε το πολυδιαφημιζόμενο
γαλλοϊταλικό τόξο και σίγουρα η Κύπρος δεν
κατέστη αβύθιστο αεροπλανοφόρο όπως αφελώς
διατυμπανίζαμε. Χρειάστηκε να έρθει το «Φατίχ»
και το «Γιαβούζ» και να αρχίσουν οι εξαγγελίες
για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου για
να τα διαπιστώσουμε όλα αυτά. Αλλά ακόμα
και τότε, η κυβέρνηση συνέχιζε τη ρητορική
της. Αλησμόνητα τα «μέτρα που θα πονέσουν
την Τουρκία» που διαφημίζαμε, αλλά και τις
υποσχέσεις ότι αυτά θα θυμίζουν τις κυρώσεις
που επέβαλαν στη Ρωσία για την εισβολή στην
Κριμαία. Σήμερα ακόμα, τα μέτρα εναντίον της
Τουρκίας δεν έχουν ξεκαθαρίσει, με την κυβέρνηση να τα μασά για την καθυστέρηση. Και
δεν έχουν ξεκαθαρίσει καθώς το κάθε κράτος
μέλος έχει τα δικά του συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Με τη ροή των προσφύγων να αποτελεί
την κύρια προτεραιότητα ισχυρών κρατών
μελών της Ε.Ε., ακόμα και της Αθήνας, το τελευταίο που θέλουν είναι να ανοίξουν πόλεμο
κυρώσεων και μέτρων που «θα πονέσουν» την
Τουρκία.
Το είδαμε με την Αθήνα, όταν ζητήσαμε
πλοίο έστω και για επικοινωνιακούς λόγους
στην περιοχή και αρνήθηκε ευγενικά. Είδαμε
τις προτεραιότητες, όταν το Ισραήλ σφύριζε
αδιάφορα μπροστά στις προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Είδαμε και την ενόχληση της Αθήνας σήμερα με τα όσα διαμείβονται.
Υπερφίαλες προσεγγίσεις που μας θέλουν
διαμορφωτές γεγονότων εξαιτίας της θέσης
μας, κάθε φορά που –πολλές φορές συγκυριακά– δεδομένα λειτουργούν ευνοϊκά για μας, θα
έπρεπε να είχαν προ πολλού εγκαταλειφθεί.
Ιδίως όταν αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται
στην πεποίθηση πως κάποιος άλλος θα έρθει
να μας σώσει. Ας ξεκινήσουμε να πολιτευόμαστε
μακριά από συναισθηματισμούς με γνώμονα
την εσωτερική κατανάλωση. Γιατί οι σχέσεις
με την Αθήνα μπορεί να μην οδηγήσουν σε
ρήξη, αλλά η επιμονή σε επιπολαιότητες, ίσως
να μας θέσει ενώπιον δεδομένων που όχι μόνο
δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε αλλά ούτε
και να τα παρακολουθήσουμε.

Οι παλιές καραβάνες του κοινοβουλίου,
βουλευτές και δημοσιογράφοι, συνηθίζουν να λένε ότι το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο είναι η Βουλή
των Αντιπροσώπων. Και οι σπουδαιότερες
διαλέξεις είναι οι ομιλίες των βουλευτών
κατά τον προϋπολογισμό του κράτους. Όλα αυτά βεβαίως με τη δύναμη του νόμου, ο οποίος παρέχει
ασυλία και επιτρέπει στους βουλευτές να λένε ό,τι
θέλουν από τα βουλευτικά έδρανα. Όσοι πολίτες είχαν
την υπομονή, την ψυχική δύναμη και την αντοχή να
βλέπουν επί τρεις ημέρες ομιλίες στην τηλεόραση,
μπόρεσαν εύκολα να αντιληφθούν, με απόλυτη ακρίβεια,
τι συμβαίνει στην κυπριακή κοινωνία και πού βαδίζει
αυτός το τόπος, τόσο στο Κυπριακό, όσο και στα
θέματα της καθημερινότητας. Αυτό δεν είναι κυπριακό
προνόμιο, αλλά είναι κανόνας σε όλα τα δημοκρατικά
κοινοβούλια του κόσμου. Δεν είναι τυχαία η θέση πολλών έμπειρων ανθρώπων της πολιτικής, οι οποίοι επιμένουν ότι κανένας δεν πρέπει να αναλαμβάνει υπουργικό αξίωμα, εκτελεστική εξουσία, αν δεν έχει κοινοβουλευτική εμπειρία και αν δεν εξασφάλισε λαϊκή εντολή, με την ψήφο του λαού. Στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες η πρακτική αυτή ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό.
Η τριήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού του
2020 μεταδόθηκε απευθείας από το ΡΙΚ 2 και συγκέντρωσε ποσοστά, όπως έγραψαν εφημερίδες, λίγο πιο
πάνω από το 0% –σίγουρα μονοψήφια– σύμφωνα με
τις έρευνες τηλεθέασης. Το γεγονός σχολιάστηκε σκωπτικά, αλλά και χαιρέκακα από πολλά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το ποσοστό τηλεθέασης, κατέδειξε ότι
επικοινωνιακά η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπόρεσε
να προσεγγίσει τις μάζες των πολιτών. Ο πρόεδρος
της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης προχώρησε σε πολλές
τολμηρές αλλαγές στο κοινοβούλιο, όπως οι ζωντανές
μεταδόσεις των συνεδριάσεων και η χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να αλλάξει
παγιωμένες νοοτροπίες δεκαετιών. Η τηλεόραση «απογυμνώνει» τους ομιλητές, φανερώνοντας ατέλειες στα
πρόσωπα, αποκαλύπτει άστοχες κινήσεις και ανεβάζει
ή κατεβάζει ψυχικές διαθέσεις, ανάλογα με τη χροιά
της φωνής. Όταν οι πρωταγωνιστές δεν έχουν το επικοινωνιακό χάρισμα, τότε τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών η κατάσταση είναι πολλές φορές πέρα από
τραγική, αφού η ουσία χάνεται στις ατέλειωτες κουβέντες. Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι συνηθίζουν να λένε
ότι η προσοχή του ακροατή σε μια ομιλία, μπορεί να
διαρκέσει από ένα έως τρία λεπτά και μέχρι και δέκα
λεπτά, όταν η ομιλία είναι συγκλονιστική. Στο Ευρωκοινοβούλιο, για τον λόγο αυτό –και όχι λόγω αριθμού
ευρωβουλευτών– καθιερώθηκαν τα τρία λεπτά, για
κάθε παρέμβαση. Εξαίρεση οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι ξένοι υψηλοί προσκεκλημένοι, αλλά και πάλι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Είναι καιρός να περιοριστούν και στην Κύπρο οι ομιλίες
στα τρία λεπτά, ενώ καλό είναι να υπάρχουν και
ενότητες θεμάτων, ώστε πιο εύκολα να μπορεί ο θεατής,
να παρακολουθεί τις ομιλίες. Στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες, οι πολιτικοί και οι αξιωματούχοι προβαίνουν
σε δηλώσεις μερικών δευτερολέπτων, ώστε να μπορέσουν να μεταδοθούν από τα δελτία ειδήσεων, ενώ
το Twitter, με τον περιορισμένο αριθμό λέξεων, αντικατέστησε τις μακρόσυρτες ανακοινώσεις Τύπου.
Πολιτικοί αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και
την Ευρώπη, όπου λειτουργούν δημοκρατικοί θεσμοί,
επιμένουν ότι η αποχή των πολιτών από τις κάλπες
και η αδιαφορία για τα τεκταινόμενα στις κυβερνήσεις
και τα κοινοβούλια, αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο
για τους ταγούς, είτε για να υλοποιήσουν το όραμα
τους, είτε για να καταστρέψουν μια κοινωνία. Θεωρητικά
όλοι κακίζουν την αδιαφορία των πολιτών για τα κοινά
και χρησιμοποιούν την ρήση του Περικλή, ότι «όσοι
δεν ασχολούνται με τα κοινά, δεν είναι φιλήσυχοι
αλλά άχρηστοι». Ωστόσο, οι «απατεώνες» της πολιτικής,
τρίβουν τα χέρια τους, αφού έτσι καταφέρνουν να
πολλαπλασιάζουν τον πλούτο και την εξουσία τους
και να ελέγχουν τις μάζες. Εξάλλου η εξουσία είναι το
ισχυρότερο αφροδισιακό. Αλλά ευτυχώς κανένας δεν
είναι αναντικατάστατος.
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ο άστατος καιρός και οι πολύ βροχερές ημέρες στη Ρώμη δεν πτοούν τους τουρίστες, οι οποίοι επιμένουν
να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην Αιώνια Πόλη.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σύμμαχοι, αλλά χωρίς
ψευδαισθήσεις
Τον Νοέμβριο του 1998, ενώ ο Γλαύκος Κληρίδης είχε δεσμευθεί προεκλογικά για την έλευση του ρωσικού πυραυλικού αντιαεροπορικού
συστήματος των S-300, ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αποκάλυπτε σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» Ελλάδος μεταφορά και εγκατάσταση
των πυραύλων στην Κρήτη.
Μία κίνηση που σίγουρα δεν άρεσε στη Λευκωσία, καθώς το προεκλογικό αφήγημά για την
επανεκλογή Κληρίδη ήταν επικεντρωμένο στην
αμυντική θωράκιση, στο ενιαίο αμυντικό δόγμα
και στην πολιτική του ενεργού ηφαιστείου.
Ακολούθησε μία αμήχανη –σύμφωνα και με τις
μαρτυρίες του τότε υπουργού Άμυνας Γιαννάκη
Ομήρου– συνάντηση του Γλαύκου Κληρίδη στο
Μαξίμου που ζητούσε διευκρινίσεις, από τον
Έλληνα πρωθυπουργό για τις νέες του θέσεις.
Εκεί ο Κώστας Σημίτης του εξήγησε πως οι S300 θα έπρεπε να μεταφερθούν στην Κρήτη
και όχι στην Κύπρο, καθώς αντίθετη περίπτωση
θα σήμαινε θερμό επεισόδιο ή και κάτι περισσότερο με την Τουρκία. Ένα θερμό επεισόδιο,
το οποίο η Αθήνα ούτε επεδίωκε ούτε βεβαίως
και ήταν προετοιμασμένη να το αντιμετωπίσει.
Κάπως έτσι, ο Γλαύκος Κληρίδης επέστρεψε
μουδιασμένος στη Λευκωσία, και όχι μόνο αναδιπλώθηκε στη συνέχεια, ξεχνώντας και τους
πυραύλους και την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου, αλλά ακολούθησε και την λεγόμενη πολιτική του ρεαλισμού που οδήγησε στο σχέδιο
Ανάν. Είκοσι περίπου χρόνια αργότερα, ο Νίκος
Αναστασιάδης διεκδικούσε επανεκλογή του
προβάλλοντας τις τριμερείς συνεργασίες ως
πυλώνα ασφάλειας και διασφάλισης της ΑΟΖ,
επιβεβαιώνοντας πως η ιστορία κάνει περίεργους
κύκλους. Αν δεν έμαθε βεβαίως από τον Κληρίδη,
θα μπορούσε να μάθει από το κεφάλαιο Μπάιντεν
το 2014. Τότε που θεωρούσαμε ότι ως φίλος
μας θα σπεύσει να μας βοηθήσει, όταν βρεθούμε
μπροστά σε κινδύνους. Σήμερα επαναλαμβάνεται
με τις Τριμερείς.
Δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε. Προφανώς
κανείς δεν υποτιμά ούτε την αξία των Τριμερών
ούτε παραγνωρίζουμε πόσο άσχημη μπορεί να
ήταν η θέση μας χωρίς αυτές. Ένα όμως είναι
η σημασία των Τριμερών και άλλο οι επιδερμικές
αναλύσεις για το τι προϋποθέτουν. Όταν η αξία
των Τριμερών παραφουσκώνει εξυπηρετώντας
τακτικισμούς και παιχνίδια εσωτερικής κατα-

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Μέτωπο Αγγλοσαξόνων κατά Ευρώπης;

Α

σχέτως των λόγων που ώθησαν τους
ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικά τους Αγγλους να χαρίσουν μία περιφανή νίκη στον Μπόρις
Τζόνσον και στους Συντηρητικούς στις τελευταίες εκλογές, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μία παράμετρο που δεν έχει επισημανθεί αρκετά, ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς. Η ουσιαστική επικύρωση του Brexit,
τουλάχιστον πολιτικά –υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που θα αφορά τις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις της Βρετανίας με την
υπόλοιπη Ενωμένη Ευρώπη– σημαίνει την
επάνοδο στην προ του 1973 εποχή, όταν
καμία αγγλοσαξονική χώρα δεν ήταν μέλος
της τότε ΕΟΚ.
Είναι γνωστό ότι ο Τσώρτσιλ ήταν από
τους πρώτους που τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας κάποιου είδους Ηνωμένων Πολιτειών στην ηπειρωτική Ευρώπη για να
διατηρηθεί αφενός η ειρήνη και αφετέρου

να διαμορφωθεί ένα μπλοκ των δυτικών
ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στη Σοβιετική
Ενωση και τις χώρες της επιρροής της. Είναι
επίσης γνωστό ότι για αρκετό καιρό ο στρατηγός Ντε Γκωλ έθετε βέτο στην ένταξη
του «Ηνωμένου Βασίλειου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας» γιατί
πίστευε, όχι άδικα, ότι θα λειτουργούσε
σαν Δούρειος Ιππος των ΗΠΑ στην Ευρώπη,
αλλά και για δύο ακόμη λόγους. Φοβόταν
ότι η πολιτική επιρροή του Λονδίνου θα
αποδυνάμωνε την επιρροή της Γαλλίας
στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ήξερε ότι η
Αγγλία ήθελε τον περιορισμό της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.
Οι φόβοι του Ντε Γκωλ περί λειτουργίας
της Βρετανίας ως Δούρειου Ιππου της Ουάσιγκτον δεν ήταν αβάσιμοι. Θυμόταν την
άποψη του Τσώρτσιλ ότι οι «αγγλόφωνοι
λαοί» είχαν... θεία αποστολή την υπεράσπιση
της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο,
προφανώς κατά τα δικά τους μέτρα. Πα-

ράλληλα είχε τη βεβαιότητα ότι ποτέ οι Αγγλοι δεν θα αντικαθιστούσαν τον ατλαντικό
προσανατολισμό τους με ευρωπαϊκό, καθώς
οι στενοί δεσμοί και οι ιδιαίτερες σχέσεις
τους με τις ΗΠΑ είχαν πάρει άλλες διαστάσεις
τέλη του ’60 - αρχές του ’70, με τη συμφωνία
για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου
ηλεκτρονικής παρακολούθησης του πλανήτη, του περιβόητου Echelon (εκτός της
Βρετανίας και των ΗΠΑ, στη συμφωνία
συμμετείχαν επίσης ο Καναδάς, η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία, δηλαδή μόνο αγγλοσαξονικές χώρες).
Η Βρετανία αποδείχθηκε «κακός μπελάς»
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Συνεχώς
πίεζε και απαιτούσε ειδικές ρυθμίσεις για
την ίδια και το είχε καταφέρει. Στις Βρυξέλλες
εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι καλύτερα να
έχεις τη Βρετανία μαζί σου και όλους τους
άλλους απέναντι, παρά το αντίστροφο. Από
την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι βρετανικές κυβερνήσεις φρόντιζαν να ενσωμα-

τώνουν πρώτες και άμεσα στο νομικό καθεστώς της χώρας τους τις αποφάσεις και
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως και
να ’ναι πάντως, η έξοδός της από την Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως φάρσα ιστορίας που επαναλαμβάνεται, γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
Εκεί έξω τώρα υπάρχει ένας Ντόναλντ
Τραμπ που απεργάζεται ανοιχτά και μετά
μανίας τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και υπολογίζει ότι η Βρετανία του Μπόρις
Τζόνσον θα είναι πολύτιμος σύμμαχος.
Αγνωστο αν θα υπάρξει τελικά μέτωπο
Ουάσιγκτον - Λονδίνου υπό τους Τραμπ
και Τζόνσον και πώς ακριβώς θα κινηθεί
οικονομικά και γεωπολιτικά, άρα και στην
περιοχή μας. Ούτε είναι βέβαιο ότι θα τους
ακολουθήσουν οι άλλες αγγλοσαξονικές
χώρες, όπως στην περίπτωση του Echelon.
Είναι σαφές ότι Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
προτάσσουν πλέον τα δικά τους συμφέροντα, ενώ υπάρχει αμοιβαία βαθιά αντι-

πάθεια μεταξύ του Τριντό του Καναδά και
του Τραμπ. Εκείνο που παρατηρείται προς
το παρόν είναι ότι δεν υπάρχουν πια προτεστάντες Αγγλοσάξονες στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, ενώ οι καθολικοί όπως οι Ιρλανδοί,
παραμένουν ευρωπαϊστές και οι ενδείξεις
λένε ότι οι Σκωτσέζοι, που στο παρελθόν
φλέρταραν με το καθολικό δόγμα, θέλουν
να βρουν τρόπο να επανενταχθούν, ακόμη
και αποχωρώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Θα σκεφθεί κάποιος ότι στη σημερινή εποχή
οι θρησκείες, οι φυλές και οι καταγωγές
παίζουν ελάχιστο ρόλο στο πλαίσιο της Δύσης. Είναι και δεν είναι ακριβώς έτσι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις ΗΠΑ και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Το βέβαιο είναι ότι ο
Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τον Μπόρις Τζόνσον
ομοϊδεάτη του και ήδη έσπευσε να προτείνει
ειδική οικονομική συμφωνία. Τα υπόλοιπα
θα τα δούμε στην πορεία και ίσως να μην
είναι ευχάριστα για την Ευρώπη και τα δικά
μας συμφέροντα.
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ΓΝΩΜΕΣ

Χρειαζόμαστε
συμμάχους παντού
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα φυσικά της
σύνορα. Και μπόρεσε
να τα επεκτείνει και
να ανέβει πολλές «κατηγορίες» επειδή
ακριβώς βασίστηκε στην άλλη Ελλάδα, τους Ελληνες της διασποράς,
οι οποίοι άλλοτε την ενίσχυσαν σε
ώρα ανάγκης και άλλοτε άσκησαν
ισχυρή επιρροή στα κέντρα αποφάσεων των εκάστοτε Δυνάμεων.
Ενίοτε την μπόλιασαν με μη βαλκανικές ιδέες, που οδήγησαν σε
στέρεους θεσμούς και εκσυγχρονιστικές αναλαμπές.







Είναι καιρός οι πολύ
πλούσιοι και διεθνοποιημένοι Ελληνες να παίξουν τον ιστορικό ρόλο
που διαδραμάτισαν όσοι
προηγήθηκαν.
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα
πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Είμαστε
αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις. Από αυτές με τις οποίες οι
χώρες δίνουν ραντεβού κάθε 4050 χρόνια. Η Τουρκία αναδεικνύεται
σε μείζον στρατηγικό πρόβλημα.
Το μεταναστευτικό-προσφυγικό θα
παραμείνει πρόβλημα για πολλά
ακόμη χρόνια. Εσωτερικά έχουμε
γυρίσει σελίδα, αλλά το κόστος της
παρατεταμένης παρακμής και μιζέριας είναι εμφανές παντού, από
τους θεσμούς του ζωτικού πυρήνα
του κράτους έως τους εξοπλισμούς.
Χρειαζόμαστε συμμάχους παντού,
για να περάσουμε με ασφάλεια τον
επικίνδυνο κάβο μπροστά μας. Στο

διεθνές σύστημα τίποτα δεν είναι
δεδομένο. Οσο καλά και να παίξουμε
εκεί τα χαρτιά μας, και τα έχουμε
παίξει τα τελευταία χρόνια, η διπλωματία στην εποχή μας μοιάζει
λίγο με μπιλιάρδο σε σκοτεινό δωμάτιο. Γι’ αυτό είναι κρίσιμος ο ρόλος
της διασποράς, αλλά και όσων έχουν
τα μέσα και την αίσθηση ευθύνης
για να ασκήσουν επιρροή εκεί όπου
μετράει. Κοιτάξτε τι συνέβη στην
Ουάσιγκτον όταν μια μικρή ομάδα
αποφασισμένων «επένδυσε» σε λίγους αλλά αποτελεσματικούς πολιτικούς και «της βγήκε», χάρη και
στη συμμαχία με το φιλοϊσραηλινό
λόμπι.
Δυστυχώς, η εικόνα δεν είναι
παντού τόσο ρόδινη. Η ομογένεια
της Αμερικής έχει τραυματιστεί βαθιά από σειρά ατυχών επεισοδίων
τον τελευταίο καιρό. Το διαχρονικό
σαράκι του διχασμού έχει αναπαραχθεί πέραν του Ατλαντικού και
θα χρειαστούν σύνεση και λεπτοί
χειρισμοί για να μην προκληθεί τεράστια και μόνιμη ζημιά. Η νέα
γενιά της ομογένειας πρέπει επίσης
να έλθει πιο κοντά στην Ελλάδα,
ακολουθώντας το μοντέλο μερικών
φωτισμένων Ελληνοαμερικανών
που φροντίζουν γι’ αυτό, φέρνοντας
εδώ φοιτητές κάθε καλοκαίρι, καθώς
και με άλλες μεθόδους. Είναι επίσης
καιρός οι πολύ πλούσιοι και διεθνοποιημένοι Ελληνες να παίξουν τον
ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισαν
όσοι προηγήθηκαν. Καλές είναι οι
δημόσιες σχέσεις και τα λόμπι για
τα συμφέροντά τους και μόνο. Η
πατρίδα, όμως, τους έχει ανάγκη
να καλλιεργήσουν σχέσεις επιρροής
στο Παρίσι, στην Ουάσιγκτον, στη
Μόσχα, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, παντού. Καιρό
για χάσιμο δεν έχουμε.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Με την παντοδυναμία του Μπόρις Τζόνσον θα φανούν τα όρια
του οράματος του Brexit. Τώρα δεν θα υπάρχει
ούτε εμπόδιο για την
έξοδο της Βρετανίας ούτε δικαιολογία
για ό,τι ακολουθήσει. Οι Βρετανοί
«εξάγνισαν» με την ψήφο τους τον
άνθρωπο και την ομάδα που υπερτέρησαν στο δημοψήφισμα του 2016
με ψέματα και σωρεία άλλων αθέμιτων
μέσων. Ενέκριναν την υπόσχεση του
Τζόνσον «να ολοκληρώσουμε το Brexit». Αυτό που οφείλει να μας απασχολήσει τώρα είναι τι θα ακολουθήσει
εντός Βρετανίας, πώς θα εξελιχθεί η
διαπραγμάτευση της χώρας με την
Ε.Ε. και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει
το Brexit για τη χώρα μας.
Για να καταλάβουμε γιατί οι Βρετανοί ψήφισαν όπως ψήφισαν είναι
σημαντικό πρώτα να δούμε αναλυτικά
πώς ψήφισαν. Το εκλογικό σύστημα
της Βρετανίας δίνει την έδρα στον
υποψήφιο που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους στην εκλογική του
περιφέρεια. Ετσι, η εκλογική δύναμη
ενός κόμματος σε εθνικό επίπεδο
δεν αντανακλάται αναγκαστικά στις
έδρες που κερδίζει. Στις εκλογές της

Πέμπτης, οι Συντηρητικοί ωφελήθηκαν από μια μικρή άνοδο του ποσοστού τους σε συνδυασμό με την
κατακόρυφη πτώση των Εργατικών:
Ενώ το 2017 οι Συντηρητικοί κέρδισαν
42,3% και 318 έδρες (από τις 650 στη
Βουλή των Κοινοτήτων), σε αυτές
τις εκλογές αύξησαν το ποσοστό τους
μόλις 1,3%, στο 43,6%, για 365 έδρες.
Οι Εργατικοί κέρδισαν 40,0% το 2017
και 32,2% το 2019, αλλά ο αριθμός
των εδρών τους έπεσε από 262 στις
203. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες
(Lib Dems) αύξησαν το ποσοστό τους
από 7,4% στο 11,4%, αλλά έχασαν
μία από τις 12 έδρες που κέρδισαν
το 2017. Επειδή η συμμετοχή έπεσε
από 68,7% το 2017 στο 67,3% το 2019,
αξίζει να δούμε και τους απόλυτους
αριθμούς. Οι Συντηρητικοί αύξησαν
τον αριθμό των ψήφων τους περίπου
κατά 2,2%, από 13.636.684 σε
13.941.086, ενώ οι Εργατικοί έχασαν
2,58 εκατ. ψήφων, ή 20% από τα
12.877.918 του 2017. Οι Lib Dems
αύξησαν τους ψηφοφόρους τους κατά
55% (στα 3,7 εκατ.) και το Εθνικό
Κόμμα της Σκωτίας (SNP) κατά 27%,
στο 1,24 εκατ.
Σημαντικό είναι το εύρημα δημοσκόπησης της εταιρείας Opinium

την ημέρα των εκλογών, ότι μεταξύ
πρώην ψηφοφόρων των Εργατικών,
το 37% είπε ότι η ηγεσία του κόμματος
ήταν η αιτία που το εγκατέλειπαν,
ενώ 21% ανέφερε το Brexit και μόλις
6% την οικονομική πολιτική των Εργατικών. Η ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν, με άλλα λόγια, έδιωξε ψηφοφόρους. Επιπλέον, απώθησε και πολλούς
άλλους, αφού από το σύνολο των ψηφοφόρων που δεν ψήφιζαν τους Εργατικούς το 43% είπε ότι ο λόγος
ήταν η ηγεσία.
Το γεγονός ότι οι Συντηρητικοί
κέρδισαν πολλές έδρες με μικρή αύξηση του αριθμού ψήφων και οι Εργατικοί έχασαν πολλούς ψηφοφόρους
λόγω της ηγεσίας τους, ενώ αυξήθηκε
ο αριθμός ψηφοφόρων των Lib Dems
και του SNP, σημαίνει ότι ίσως ο αριθμός των οπαδών του Brexit να μην
είναι τόσο μεγάλος όσο η νίκη των
Συντηρητικών υποδεικνύει. Ετσι, ο
Τζόνσον οφείλει να γνωρίζει ότι η
αυτοδυναμία στη Βουλή δεν μπορεί
να μετατραπεί σε αδιαφορία για τις
συνέπειες της πολιτικής του. Ομως,
από την Παρασκευή κιόλας φαινόταν
ότι οι πιο ακραίοι οπαδοί του Brexit
και του εθνικισμού θεωρούσαν το
αποτέλεσμα των εκλογών απόλυτη

δικαίωση. Για να μη διευρύνονται
συνεχώς τα ρήγματα στην κοινωνία,
ο Τζόνσον θα πρέπει να βρει το σθένος
να ενώσει τους Βρετανούς – μια φιλοδοξία που δεν έχει επιδείξει έως
τώρα. Επίσης, για να πετύχει βιώσιμη
λύση με την Ε.Ε., θα πρέπει να δυσαρεστήσει δικούς του οπαδούς. Για
την Ελλάδα, η συμφωνία Βρετανίας
- Ε.Ε. θα είναι καθοριστική· όμως, οι
διμερείς σχέσεις είναι εξαιρετικές
και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται
και εκτός του πλαισίου της Ε.Ε. Στην
αναζήτησή της για αγορές και συνεργασίες, η Βρετανία ίσως συνάψει
συμφωνίες με την Τουρκία που να
ανησυχούν άλλες χώρες. (Με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον θα παρακολουθούμε ποια
ανταλλάγματα θα απαιτήσει ο Ερντογάν, ο οποίος δεν θα ξεχνάει ότι
το 2016 οι οπαδοί του Brexit –μεταξύ
αυτών και ο Τζόνσον– ισχυρίζονταν
ότι η παραμονή στην Ε.Ε. θα επέτρεπε
την είσοδο εκατομμυρίων Τούρκων
στη Βρετανία.)
Τώρα θα φανεί εάν το Brexit ήταν
απλώς ένα πολιτικό τέχνασμα για να
πετύχει ο Τζόνσον την αναρρίχησή
του στην εξουσία ή αν θα εξελιχθεί
στην εθνική αυτοχειρία που πολλοί
φοβούνται.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Το ενεργειακό, μετά
την έναρξη ερευνών
στην κυπριακή ΑΟΖ,
είναι ο καταλύτης της
καταστάσεως που έχει
προκύψει στο Κυπριακό
και στο Αιγαίο.
πειρα ανατροπής του προέδρου
αυτής της χώρας τον Οκτώβριο
του 2016. Εννέα μήνες αργότερα,
το Μαυροβούνιο είχε ενταχθεί στο
ΝΑΤΟ. Ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανεδέχθη εκθύμως
την ευθύνη ρυθμίσεως της εκκρεμότητος. Ο κυβερνητικός συνασπισμός κατέρρευσε με την αποχώρηση των ΑΝΕΛ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
παρέμεινε αρραγής, και τελικώς
συνήφθη η συμφωνία των Πρεσπών Ελλάδος και Βορείου Μακεδονίας, που αμέσως εντάχθηκε στο
ΝΑΤΟ.
Σήμερα, το Κυπριακό και στη
συνέχεια το Αιγαίο φαίνεται να εισέρχονται σε φάση ωριμάνσεως.
Και καταλύτης της καταστάσεως
που έχει προκύψει είναι το ενεργειακό, μετά την έναρξη ερευνών
στην κυπριακή ΑΟΖ. Καμία δύναμη
της Δύσεως δεν παρενέβη, όπως

συνέβη με το Μακεδονικό, για να
επισπευσθεί η ρύθμιση των χρονίων αυτών προβλημάτων. Ελήφθη
μία πρωτοβουλία από τη Λευκωσία
–ατυχής πολιτικά– και η Αγκυρα
υπεραντέδρασε ως ανεμένετο.
Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί. Πολύς ο λόγος περί της
πιθανότητος πολεμικής αναμετρήσεως. Μόνον που από τον Σεπτέμβριο του 1955, οπότε και ο διωγμός
των ομογενών της Κωνσταντινουπόλεως, υπήρξαν πλείστες όσες
αφορμές στρατιωτικής συγκρούσεως με την Τουρκία, αλλά απεφεύχθησαν.
Η σοβαρότερη ήταν αναμφισβήτητα η εισβολή της Τουρκίας
στην Κύπρο το 1974, σε μια εποχή
που η Ελλάς είχε υπεροπλία αέρος
και θαλάσσης. Σύρραξη όμως δεν
υπήρξε και το αποτέλεσμα ήταν η
κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Ούτως ή
άλλως, ακόμη και στην περίπτωση
πολεμικού επεισοδίου, η Αθήνα
και η Αγκυρα θα οδηγηθούν σε
διαπραγματεύσεις.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μάχεται να εξασφαλίσει
τη μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη
για πλήρη απονομιμοποίηση του
μνημονίου Τουρκίας και Λιβύης,
που βάναυσα αγνοεί την ελληνική
ΑΟΖ νοτίως της Κρήτης και του
συμπλέγματος των Δωδεκανήσων.
Και θα επιτύχει ό,τι είναι δυνατόν
να επιτευχθεί.
Αλλά με τη περίπτωση της Κύπρου, τα πράγματα ίσως διαφέρουν.
Εκεί, ως φαίνεται, το όλο θέμα εισήλθε σε φάση ωριμάνσεως. Παρά
το δυσμενέστατο κλίμα που έχει
δημιουργηθεί, θα πρέπει εντός
συντόμου διαστήματος να αρχίσουν σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Ελλάδος,
της Τουρκίας και της Βρετανίας.
Διότι, εκτός των άλλων, στην περίπτωση αυτή εμπλέκονται ξένες
δυνάμεις, οι εταιρείες των οποίων
διεξάγουν έρευνες στην κυπριακή
ΑΟΖ. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Αλλά έτσι που τα καταφέραμε, θα είναι ίσως αδύνατον να
πορευθούμε ωσάν να μη συνέβη
τίποτε τους τελευταίους μήνες.
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Συνέπειες ωριμάνσεως
Τα θέματα εξωτερικής
πολιτικής έχουν και
αυτά περίοδο ωριμάνσεως. Με άλλα
λόγια, υπάρχει μια
στιγμή που η ρύθμισή τους λαμβάνει τη μορφή του
κατεπείγοντος, για διαφόρους λόγους, ενίοτε σχετιζόμενους με τις
προτεραιότητες μιας ή και περισσοτέρων από τις μεγάλες δυνάμεις
της Δύσεως.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση
του μακεδονικού ζητήματος, η επίλυση του οποίου είχε αναχθεί σε
προτεραιότητα από ορισμένους
εταίρους της Ελλάδος, λόγω ανησυχιών εδραιώσεως της ρωσικής
επιρροής στο Μαυροβούνιο, μετά
την εμπλοκή της Μόσχας σε αποτυχούσα πραξικοπηματική από-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Εκβαρβαρωμένος «πολιτισμός»
Τι ονομάζουμε «φαύλο κύκλο»; Τα
λεξικά λένε: «Είναι η κατάσταση
που δημιουργείται, όταν λύνοντας
ένα πρόβλημα οδηγούμαστε στη
δημιουργία άλλου προβλήματος,
που με τη σειρά του μας οδηγεί
πάλι στο αρχικό, δηλαδή σε αδιέξοδο».
Παράδειγμα: Θέλουμε οι Ελληνώνυμοι τον «εξευρωπαϊσμό» μας,
που σημαίνει τον εκσυγχρονισμό
μας – είναι ο καϋμός και η ξιπασιά
που συνθέτουν τη συλλογική μας
μειονεξία. Πώς όμως μια κοινωνία,
από τα πανάρχαια χρόνια ευρωπαϊκή, αλλά με πολιτισμό στους
αντίποδες (κυριολεκτικά) του μεταγενέστερου (μεταρωμαϊκού) πολιτισμού της Δυτικής Ευρώπης (μεσαιωνικού και νεωτερικού), μπορεί
να μεταλλαχθεί πολιτισμικά και η
μεταλλαγή να συνιστά «εκσυγχρονισμό» – όχι στείρα απομίμηση;
Η λογική ορίζει ότι «εκσυγχρονισμός» θα πει: Να προσλαμβάνεις
καινούργιες λύσεις, για να εξυπηρετηθούν πληρέστερα οι (παλαιές
και καινούργιες) ανάγκες σου. Φαύλος κύκλος (παραλογισμός) δημιουργείται, όταν προσλαμβάνεις λύσεις όχι για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες σου, αλλά μόνο επειδή
είναι καινούργιες ή επειδή σου γυάλισαν. Και αρχίζει η σισύφεια προσπάθεια, να υποτάξεις τις ανάγκες
σου στις λύσεις, όχι τις λύσεις στην
εξυπηρέτηση των αναγκών σου.
Τότε προκύπτουν σακατλίκια.
Να εικονογραφήσουμε παραδειγματικά το σακατλίκι: Είναι ολοφάνερη στα αρχαιοελληνικά κείμενα, στην τότε Τέχνη και στους
θεσμούς, η πρωτεύουσα για τον
Ελληνα ανάγκη σχέσεων κοινωνίας

– να πραγματώνει τη ζωή ως σχέση.
Αυτή η καταγωγική ανάγκη γεννάει
«τρόπο» βίου ή πολιτισμό: την «πόλιν» αρχικά και τη «δημοκρατία»
– μετά, την «κοινότητα», το χωριό,
την αυτοδιαχειριζόμενη συλλογικότητα. Η ίδια ανάγκη γεννάει και
την ελληνική εκδοχή της αλήθειας
ως μετεχόμενης-κοινωνούμενης
γνώσης. Τόσο στη θεωρία όσο και
στην πράξη, ο Ελληνας ήταν πάντοτε στους αντίποδες του ατομοκεντρικού ηθικισμού, κάθε πουριτανικής ή νοησιαρχικής εγωλαγνείας, ασυμβίβαστος με το cogito
και τη θρησκευτική «ατομική σωτηρία». Ακόμα και το κλίμα στην
Ελλάδα, το φως, η μορφολογία του
εδάφους ευνόησαν πανάρχαιους
εθισμούς: να οικοδομούν οι Ελληνες
κατοικίες υπηρετικές της συνύπαρξης, όχι της περιμαντρωμένης
μοναξιάς.
Σήμερα, βλέπουμε από το αεροπλάνο την άλλοτε έκπαγλη γη της
Αττικής, οριστικά και ανεπανόρθωτα αφανισμένη – η αναιδέστατη
οικοδομική λέπρα βιάζει και ατιμάζει το απαρομοίαστο κάλλος, την
ιερότητά της. Ενας ιλιγγιώδης, μοναδικός στην ανθρώπινη Ιστορία
πολιτισμός, θάφτηκε κάτω από το
μπετόν, παραδόθηκε στον πρωτογονισμό της ομοιομορφίας, στη
συμφεροντολαγνεία της «αντιπαροχής», στις ύαινες της μανιακής
κερδοσκοπίας.
Κάτι ανάλογο συντελέστηκε σε
κάθε ελλαδική πόλη – αδύνατο πια
να ξεχωρίσεις αν είσαι στη Λάρισα
ή στην Πάτρα, στο Ηράκλειο ή στον
Βόλο, στη Σπάρτη ή στην Κατερίνη.
Η εργολαβίστικη ομοιομορφία ταίριαξε με τη φτηνιάρικη, μικρονοϊκή

αναίδεια ατάλαντων αρχιτεκτόνων
που αφέθηκαν να «μοντερνίζουν»
κωμικά. «Ηταν η ανάγκη να στεγαστούν οι ρημαγμένοι από τον
πόλεμο», αντιτάσσουν οι μικρόνοες
δικολάβοι της «κονόμας». Εσκεμμένα τυφλοί μπροστά στο πείσμα
άλλων λαών, των Γερμανών π.χ.
που ξανάχτισαν τις ισοπεδωμένες
από τον πόλεμο πόλεις τους, αποκαθιστώντας το παλαιό αρχιτεκτονικό τους κάλλος.
Εμείς, οι Ελληνώνυμοι, επιλέξαμε
να μιμηθούμε τις μετα-αποικιακές
(post-colonial) κοινωνίες: Δεν
«προσλάβαμε» τη μοντέρνα οικοδομική τεχνική με κριτήριο τις
δικές μας ανάγκες και την αισθητική που συντονίζεται με το ελληνικό φως και τοπίο. Μιμηθήκαμε
το «μοδέρνο» σαν αυταξία, πιθηκίσαμε με κίνητρο την επαρχιώτικη
ξιπασιά και τον πρωτογονισμό της
χρηματολαγνείας.
Μέρες πάλι γιορτινές, και ολόκληρη η βανδαλικά εξομοιωμένη
Ελλάδα πιθηκίζει τον χριστουγεννιάτικο «στολισμό» της Βόρειας
Ευρώπης: Κάποτε τα Ελληνόπουλα
τραγούδαγαν τα κάλαντα κρατώντας στολισμένο καράβι, τώρα μοτίβο
στολισμού είναι το έλκηθρο ενός
κοκκινοντυμένου, «αγνώστων στοιχείων» υπερήλικα. Πλαστικά έλατα
και πλαστικοί τάρανδοι, κουκλοθεατρινίστικες φάτνες, κιτσαριό
από ψεύτικες γιρλάντες, φωτάκια
που αναβοσβήνουν μόνο για να ελκύσουν το βλέμμα, όπως στις φτηνιάρικες βιτρίνες.
Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα ενδιαφέρουν «για να
κινηθεί η αγορά». Με αυτό το κίνητρο (μοναδικό) αναλαμβάνουν

τον εκφυλισμό της Γιορτής σε ταμάχι αδιάντροπης χρηματολαγνείας
οι «επίσημες Αρχές» της πολυπλόκαμης εξουσίας. Είναι πια αυτονόητο να υπάρχει σε κάθε Δήμο,
Περιφέρεια, Νομαρχία, οργανωμένη
(δημοσιοϋπαλληλική) υπηρεσία,
«πολιτισμού» – ωσάν να ήταν ποτέ
δυνατό η δημοσιοϋπαλληλία να
παραγάγει, ως διατεταγμένη υποχρέωση, ανθρώπινη καλλιέργεια.
Χάνοντας τη σημασία των λέξεων και υποτάσσοντας τη γλώσσα
σε σκοπιμότητες κωμικής σπουδαιοφάνειας, χάνουμε κάθε ίχνος
σοβαρότητας. Ο πολιτισμός δεν
μπορεί ποτέ να υπηρετηθεί από
υπουργείο και υπαλλήλους με ωράρια. Η Ελλάδα χρειάζεται, αυτονόητα, ένα υπουργείο αρχαιολογικών ανασκαφών και συντήρησης
μουσείων, και ένα δεύτερο υπουργείο Τεχνών και Βιβλίου. Οσο οι
ονομασίες είναι συμβατικές και
παραπειστικές τόσο η καπηλεία
και η αγυρτεία θα νέμονται τον δημόσιο βίο. Καλό θα ήταν κάποιος
ή κάτι να μας θυμίζει τα κορυφώματα των (ατιμώρητων) εγκλημάτων
της κομματοκρατίας: Δεκαέξι κηπουροί σε ένα ελάχιστο μουσείο
χωρίς κήπο, ονομαστής κωμόπολης.
Οπως και τριάντα πέντε «συνοδοί
ασανσέρ» στον «Ευαγγελισμό»,
ίσως ώς σήμερα.
Ενα τόσο γελοίο κράτος παραδομένο, άνευ όρων, σε μια κοινωνική ομάδα επαγγελματιών του
άκρατου αμοραλισμού, δεν έχει ελπίδες ανάκαμψης. Μοιάζει να χάθηκαν οριστικά οι δυο τελευταίες
αντιστάσεις, αυτές που γραδάρουν
τις προϋποθέσεις επιβίωσης: Η
γλώσσα και η καλαισθησία.
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Ο 21ος αιώνας
για την Κύπρο μας

Ο

21ος αιώνας έφερε μαζί του
τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές και μεγάλες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να πορευθούμε όμως ως μία φυσιολογική
χώρα και να αναπτύξουμε τις προοπτικές μας, όσο παραμένουμε
αλυσοδεμένοι από την τουρκική
κατοχή του 36% της πατρίδας
μας. Γι’ αυτό και για εμάς δεν
υπάρχει άλλη επιλογή. Η Κύπρος
του μέλλοντος πρέπει να είναι
μια ευρωπαϊκή, επανενωμένη και
ειρηνική Κύπρος. Γη ελεύθερη,
γη της προόδου και της ευημερίας
για όλους τους νόμιμους κατοίκους
της. Το σημερινό στάτους κβο
δημιουργεί μια επίπλαστη ασφάλεια, αλλά η διεθνής Κοινότητα
προειδοποιεί ανοιχτά ότι δεν είναι
βιώσιμο. Την διαπίστωση αυτή
που κάνει ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ, την έχουν συνυπογράψει στη δήλωση του Βερολίνου
και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
και ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. Αντίθετα η παράταση του
αδιεξόδου στο Κυπριακό, φαίνεται
να τρέφει την αυθαιρεσία της
Τουρκίας και τις έκνομες ενέργειές
της για επιβολή κανόνων ισχύος
αντί του διεθνούς δικαίου.
Η προσπάθεια επανένωσης
μέσω της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος προς τα εμπρός.
Αυτός ο δρόμος μάς οδήγησε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στα κρίσιμα
χρόνια που το τιμόνι οδηγούσε
ο Γλαύκος Κληρίδης. Αυτός ο δρόμος θα μας καταστήσει ενεργειακό
κέντρο της περιοχής. Αυτός είναι
ο μόνος δρόμος που μπορεί να
αποτρέψει την οριστική και μόνιμη διχοτόμηση της πατρίδας
μας. Γι’ αυτό και είμαστε σήμερα
συγκρατημένα αισιόδοξοι μετά
από την πρόσφατη Τριμερή Συνάντηση στο Βερολίνο. Ναι, υπάρχουν βήματα που θα μπορούσαν
να γίνουν και δεν έγιναν λόγω
της αρνητικής στάσης της Τουρκίας. Η διαδικασία όμως έχει διαφυλαχθεί όπως και το πλαίσιο
που καθόρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα χρειαστεί ολοκλήρωση
των όρων αναφοράς, άτυπη πενταμερής και ο σχεδιασμός του
ΟΗΕ για επιτυχή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια
του 2020. Παρ’ όλα αυτά όμως,
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η συνάντηση
στο Βερολίνο έσπασε την ακινησία και προκάλεσε ρωγμή στο παρατεταμένο αδιέξοδο των τελευταίων δυόμισι χρόνων μετά από
το Κραν Μοντάνα. Το θετικό αυτό
βήμα, μάς επιτρέπει επανεκκίνηση της διαδικασίας με εμπλοκή
του Αντόνιο Γκουτιέρες και επιβεβαίωση του Πλαισίου του από
6 σημεία.
Όλα συνηγορούν στο άνοιγμα
ξανά του παράθυρου ελπίδας για

το Κυπριακό. Η συνάντηση στο
Βερολίνο επαναβεβαίωσε τον
στρατηγικό μας στόχο για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και
την ανάκτηση του συνόλου του
διαπραγματευτικού κεκτημένου
που είχαμε επιτύχει όλα αυτά τα
χρόνια. Αποσαφήνισε επίσης και
τον όρο «πολιτική ισότητα» με
την παραπομπή στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης
της παραγράφου 4 του ψηφίσματος 716 του 1991. Αυτά τα σημεία
δεν μπορούν πλέον να παρερμηνευθούν από κανένα.
Έχοντας πετύχει τη διατήρηση
του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντάνα, όπου
για πρώτη φορά, μεταξύ άλλων,
μπήκαν στο τραπέζι με συγκεκριμένη κατεύθυνση τα ζητήματα
ασφάλειας και εγγυήσεων, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε μια
τελική διαπραγμάτευση με αυτοπεποίθηση. Στόχος μας παραμένει
η άμεση επανέναρξη ενός στοχευμένου και δημιουργικού διαλόγου που θα μας οδηγήσει σε
μια συνολική λύση.
Η λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι ο μόνος τρόπος να
απαλλαγούμε οριστικά από την
τουρκική κατοχή και τις απειλές
της Άγκυρας σε βάρος του λαού
μας. Είναι ο μόνος δρόμος για την
ελευθερία, την επανένωση του
τόπου, την δικαίωση τριών γενεών
αλύτρωτων Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν,
στο μεγάλο μας στόχο χωρίς αγκυλώσεις και εμμονές. Δεν έχουμε
δικαίωμα στην αποτυχία.
Εμείς θέλουμε τη λύση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
Είναι η δική μας πατρίδα που χάνεται με την πάροδο του χρόνου.
Είναι οι δικοί μας άνθρωποι που
μαραζωμένοι και αδικαίωτοι αφήνουν την ψυχή τους στην προσφυγιά. Αυτούς τους ανθρώπους,
οι οποίοι μέσα σε μια μέρα, το
1974, έχασαν την περιουσία τους,
οφείλουμε να στηρίζουμε με κάθε
τρόπο. Όπως έχω πολλές φορές
τονίσει, έφτασε η ώρα για απονομή έστω μερικής δικαιοσύνης
στους πρόσφυγές μας. Μετά από
45 χρόνια, είναι επιβεβλημένη η
αποζημίωση για στέρηση χρήσης
της περιουσίας τους, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο παραχώρησης χαλίτικης και
εκκλησιαστικής γης.
Αυτό είναι ένα πρακτικό μέτρο
που μπορούμε σήμερα να πάρουμε μέχρι την ώρα της τελικής δικαίωσης που θα επέλθει μόνο με
την άρση της τουρκικής κατοχής
και την οριστική επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Νίκος Τορναρίτης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ.

EPA/ROYAL NEW ZEALAND NAVY

Του ΝΙΚΟΥ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 15 άτομα πέθαναν και περισσότεροι από 24 τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη του ηφαιστείου στο White Island της

Νέας Ζηλανδίας.

Με fax στο παιχνίδι με τη φωτιά!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι εξελίξεις στα ενεργειακά
στην Α. Μεσόγειο συνδέονται
πολύπλευρα με την εγκατάλειψη της στρατηγικής του Ελσίνκι
(1999), τόσο από τη Λευκωσία όσο
και από την Αθήνα. Ο Τ. Παπαδόπουλος και ο Κ. Καραμανλής θεώρησαν ότι εγκαταλείποντας μια συμφωνία που υπηρετούσε σημαντικά
γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή, θα περνούσαν ευχάριστα,
παραπέμποντας τα «δύσκολα» στις
καλένδες. Σήμερα, όλα τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και εξελίσσονται επί τα χείρω. Στον σκληρό
πυρήνα του εκκρεμούς βρίσκεται η
απόφαση Αναστασιάδη να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για επίλυση
του Κυπριακού στο Κραν Μοντάνα,
καθ’ ην στιγμήν ελάμβανε από τον
γ.γ. του ΟΗΕ, μετά από διαβούλευση
με τον Μ. Τσαβούσογλου, τη μακράν
καλύτερη πρόταση για τους Ε/κ για
τα ζητήματα ασφάλειας και αποχώρησης του τουρκικού στρατού, από
την εποχή της εισβολής. Έκτοτε
αδιαφόρησε για τις συνομιλίες και
επιδόθηκε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων γύρω από τις «τριμερείς» με
τη μέθη για μια ενδεχόμενη μετατροπή του νησιού με ενεργειακό
παίκτη. Έτσι με το Κυπριακό στο
ράφι, πίστεψε ότι θα του έβγαινε το
λόττο του αιώνα: να αποκτήσει ισχύ
μέσω συνέργειας με τον Β. Νετανιάχου και με «τριμερείς» με τις αντιπαθείς για την Άγκυρα χώρες, όπως
το Ισραήλ και η Αίγυπτος, να αλλάξει
την ατζέντα και να πετύχει εξορύξεις.
Η Αθήνα ακολούθησε τις επινοήσεις Αναστασιάδη. Ο αδιάβαστος
Τσίπρας και ο πολυπράγμων Κοτζιάς

βρήκαν ρόλο κατά κανόνα συμμετέχοντας στις διασκέψεις Τύπου για
μια δήλωση στα ΜΜΕ. Η Αθήνα
αγνόησε τους πραγματικούς στόχους
Αναστασιάδη και το ενδεχόμενο να
οδηγήσει την κατάσταση σε επικίνδυνες ατραπούς. Σιώπησαν ακόμα
και όταν τουρκικά πολεμικά πλοία
παρεμπόδισαν τις έρευνες του σκάφους SAIPEM 12000 της ιταλικής
εταιρείας ΕΝΙ, που ήταν καθ’ οδόν
προς το θαλάσσιο τεμάχιο 3 και τον
στόχο «Σουπιά», εντός κυπριακής
ΑΟΖ, στις 9 Φεβρουαρίου 2018.
Ο Ν. Αναστασιάδης πίστευε ότι
θα μπορούσε να παίζει επ’ άπειρον
με τον χρόνο και να αγνοεί τη διαδικασία του ΟΗΕ. Η συνεννόησή
του με τον Νετανιάχου έφερε ορισμένα, αμφίβολης αποτελεσματικότητας οφέλη, όπως η διευκόλυνση
των επαφών Χριστοδουλίδη με την
αμερικάνικη διοίκηση στην Ουάσιγκτον και ο αποκλεισμός της «αντιπαθούς» κας Σπέχαρ από ενδεχόμενη αναβάθμισή της σε ειδική αντιπρόσωπο του γ.γ. σε διαδοχή Αϊντε.
Τι έκανε ο ίδιος στα δυόμισι χρόνια
της μέθης των υδρογονανθράκων;
Για να εξοβελίσει το Πλαίσιο Γκουτιέρες έπαιξε με λύση από «δύο κράτη» και ουσιαστικά διέλυσε το διαπραγματευτικό τοπίο. Το Σ.Α. του
ΟΗΕ αποδοκίμασε τις μεταμορφώσεις του και έτσι στις 25 Νοεμβρίου
2019 από τον φόβο της απόδοσης
στον ίδιο της κύριας ευθύνης για
την κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας και μπροστά στο
σενάριο της αποχώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το νησί, υποχρεώθηκε
να επιστρέψει, λεκτικά έστω, σε

εκείνα που εγκατέλειψε στις 30 Ιουνίου 2017, δήλωση Γκουτιέρες στην
«τριμερή» στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019.
Σήμερα η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω με την υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Η Αθήνα επιστρέφει
σε γνωστά μονοπάτια. Ο καταγγελτικός λόγος Δένδια στα ελληνοτουρκικά δείχνει μιαν εμφανή αδυναμία
κατανόησης του τρόπου διεξαγωγής
του διπλωματικού παιχνιδιού. Η «κυπροποίηση» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι μια βέβαιη
συνταγή για την περαιτέρω οπισθοδρόμησή της. Η Χάγη είναι ο δρόμος,
αλλά αυτό αφορά παίκτες.
Ο Κ. Σημίτης μιλώντας στη Λευκωσία, στις 29 Νοεμβρίου 2013, προέβλεψε τα ουσιώδη: «Η σημερινή
στιγμή είναι μια στιγμή με δυνατότητες. Η ανεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου
δημιουργούν προϋποθέσεις συνεργασίας, αλλά και ενέχουν τον κίνδυνο
οριστικών ρήξεων. Το θέμα των πηγών ενέργειας δεν αφορά μόνο την
Κύπρο και τα όμορα κράτη, αλλά
και τις υπερδυνάμεις που θα έχουν
έμμεσα λόγο (ομιλία στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του
πρώην προέδρου Γ. Βασιλείου).
Η εγκατάλειψη από τη Λευκωσία
της προσπάθειας επίλυσης το 2017
με την ταυτόχρονη προώθηση μιας
πολιτικής που αποσκοπούσε στον
αποκλεισμό της Τουρκίας από κάθε
διαβούλευση για τα ενεργειακά θέματα στην Α. Μεσόγειο συνιστά την
κύρια αιτία για τις σημερινές εξελί-

ξεις. Από το ένα βήμα πριν τη συνολική επίλυση, φτάσαμε στο «Φατίχ» και «Γιαβούζ» γύρω από την Κύπρο, στις πιέσεις για εποικισμό στην
Αμμόχωστο, στην αυξανόμενη ρητορική από Ερντογάν και Τσαβούσογλου, στην μηδέν επικοινωνία
Άγκυρας-Ακιντζί, στη συμφωνία της
Τουρκίας με τη Λιβύη, και στις ισορροπίες ισχύος ανάμεσα σε ΤουρκίαΗΠΑ και Τουρκία- Ρωσία.
Η δήλωση Γκουτιέρες στις 25 Νοεμβρίου για «επίτευξη στρατηγικής
συμφωνίας που θα ανοίξει τον δρόμο
για μια συνολική διευθέτηση στο
Κυπριακό», δεν έχει πραγματικό
μέλλον. Ο Ν. Αναστασιάδης στις 5
Δεκεμβρίου ανακοίνωσε προσφυγή
της Λευκωσίας στη Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για «την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Προχωρήσαμε στην επίδοση
σχετικής ειδοποίησης προς την
τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα,
δεν έγινε αποδεκτή, εστάλη διά άλλου μέσου. Υπάρχει απόδειξη ότι
παρελήφθη και αυτό δίνει το δικαίωμα της προσφυγής». Γνωρίζει ότι
αυτά δεν έχουν καμιά αξία, γιατί
προηγούνται συνομιλίες ανάμεσα
στα μέρη, υπογραφή συνυποσχετικού. Πραγματικός στόχος του fax
είναι ο τορπιλισμός της «Διαδικασίας
του Βερολίνου». Σε συνδυασμό, δε,
με τα παιδικά πείσματα γύρω από
το «πάω, δεν πάω» στη δεξίωση Σπέχαρ στο Λήδρα Πάλας στις 10 Δεκεμβρίου, τα πράγματα γύρισαν στη
γνώριμη κυπριακή «κανονικότητα»...

www.larkoslarkou.org.cy

Ο Γλαύκος Κληρίδης στερείτο διορατικότητας;
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
Τουρκίας και Λιβύης
είναι η πλέον αρνητική εξέλιξη όσον
αφορά το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Χειρότερη μάλιστα και από
τις τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Τώρα το σκηνικό αλλάζει και το «παιχνίδι» χοντραίνει.
Με αυτή την παράνομη τουρκική
ενέργεια το ενεργειακό πρόβλημα
στην ανατολική Μεσόγειο γίνεται
τόσο μεγάλο που ξεφεύγει πλέον
των διαφορών της Κύπρου με την
Τουρκία. Το θέμα του φυσικού αερίου μετατρέπεται σε ένα «τέρας»
δυσανάλογο του μεγέθους μας και
των δυνατοτήτων μας.
Πλέον η Ελλάδα, εκτός από μια
λεκτική εμπλοκή υπερασπιζόμενη
την Κύπρο, καθίσταται άμεσα ενδιαφερόμενο μέρος. Τώρα με την
εξέλιξη αυτή απειλούνται κυριαρχικά της δικαιώματα. Αν ακόμα η
Τουρκία προχωρήσει σε έρευνες
στην περιοχή που υποτίθεται οριοθέτησε με τη Λιβύη τότε η Ελλάδα

θα είναι αναγκασμένη να αντιδράσει δυναμικά με απρόβλεπτες συνέπειες. Σε τέτοια περίπτωση ένα
θερμό επεισόδιο δεν θα είναι απομακρυσμένο, αλλά το πλέον πιθανό
σενάριο με αποτέλεσμα να τίθεται
σε κίνδυνο ολόκληρος ο ελληνισμός.
Η κρίση στα ενεργειακά της ανατολικής μεσόγειου έχει αφετηρία
το Κυπριακό. Με τα καμώματα και
τα καπρίτσια μας οδηγούμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια που κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει στο πού
θα καταλήξει.
Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν θα ήθελε τέτοια εξέλιξη. Τώρα
όμως είναι αναγκασμένος να αναθεωρήσει προτεραιότητες. Στην ουσία η Ελλάδα σέρνεται, ή καλύτερα
τη σέρνουμε, σε μια κρίση παρά τη
θέλησή της και χρονικά στη χειρότερη συγκυρία. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία,
όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες, δεν ήθελε άμεση εμπλοκή
στο Κυπριακό λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Στην ουσία μας διεμήνυσε, «παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο», τώρα.

Το θέμα του φυσικού αερίου, που
κάποτε εθεωρείτο ότι θα μπορούσε
να επιδράσει ως καταλύτης για επίλυση του Κυπριακού, έχει καταντήσει πιο περίπλοκο και από το Κυπριακό. Ίσως να μην είναι υπερβολή
ο ισχυρισμός ότι πλέον το Κυπριακό
αποτελεί μια μικρή πτυχή της διελκυστίνδας για τον έλεγχο του φυσικού πλούτου της περιοχής.
Δυστυχώς και πάλι μετρήσαμε
λάθος. Και πάλι αγνοήσαμε το μέγεθος και τις δυνατότητές μας. Λόγω
υπεροψίας, ανεπαρκείας ή αφέλειας
νομίσαμε ότι μπορούμε να γίνουμε,
χωρίς λύση του Κυπριακού, οι σύγχρονοι σεΐχηδες της Μεσογείου.
Επειδή βρήκαμε ορισμένα, αμφιβόλου ποσότητας και εμπορευσιμότητας, κοιτάσματα συμπεριφερόμαστε ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός κόμβος, κτίζοντας με την
φαντασία μας αγωγούς και τερματικά αγνοώντας το πρώτιστο. Ότι
δηλαδή δεν είμαστε ιδιοκτήτες αλλά
συνιδιοκτήτες με τις αδειοδοτημένες
εταιρείες και μάλιστα με μειοψηφικό
ποσοστό. Και επειδή η επιπολαιότητά μας δεν έχει όρια νομίζουμε

ότι οι ενεργειακοί κολοσσοί θα συμπεριφερθούν ως σύγχρονοι φιλέλληνες και θα θυσιάσουν το εταιρικό
συμφέρον στον βωμό των δικών
μας συμφερόντων.
Έχουμε αναγάγει τον EastMed
σε λάβαρο των ενεργειακών μας
σχεδιασμών, αγνοώντας εσκεμμένα
ότι πρόκειται για ένα «ανέκδοτο»,
το οποίο χρησιμοποιείται από διάφορους πολιτικάντηδες για εξυπηρέτηση πολιτικών και άλλων φιλοδοξιών. Μάλιστα, με περισσή επιπολαιότητα, φέραμε ως παράδειγμα
τον EastMed όταν μιλούσαμε για
την πολιτική ισότητα των Τ/κ, δημιουργώντας μόνοι μας ένα μη θέμα
που τείνει να τινάξει στον αέρα την
οποιαδήποτε πρωτοβουλία επίλυσης
του Κυπριακού. Διακηρύττουμε δεξιά και αριστερά το αναφαίρετο δικαίωμά μας να αξιοποιήσουμε τον
ενεργειακό μας πλούτο, όπως κάθε
κανονικό κράτος, και ξεχνούμε ότι
ενόσω συνεχίζεται η κατοχή και η
διαίρεση δεν είμαστε κανονικό κράτος. Δυστυχώς, είτε μας αρέσει είτε
όχι, μισές πατρίδες δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία των κα-

νονικών κρατών κάτι που δυστυχώς
παραβλέπουμε. Δηλώνουμε προς
πάσα κατεύθυνση ότι οι ενεργειακοί
μας σχεδιασμοί συνεχίζονται κανονικά αδιαφορώντας ότι παράλληλα
συνεχίζεται κανονικά και η πορεία
προς την οριστική διχοτόμηση.
Πρώτο μας μέλημα η διαφύλαξη της
«Αφροδίτης», του «Γλαύκου» και
της «Καλυψώς» και όχι της Αμμοχώστου, της Λύσης και της Μόρφου.
«Νίκο, πάρε τη συμφωνία και τοποθέτησέ την στο χρηματοκιβώτιο
του Υπουργείου σου μέχρις ότου
λυθεί το Κυπριακό», φέρεται να είπε
ο Γλαύκος Κληρίδης στον τότε
υπουργό ενέργειας Νίκο Ρολάνδη
όταν του παρουσίασε τη συμφωνία
οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αίγυπτο που υπογράφηκε στο Κάιρο
στις 17 Φεβρουαρίου 2003.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Όλοι αυτοί που αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται πολιτικά παιδιά
του Γλαύκου Κληρίδη δεν διερωτήθηκαν επιτέλους γιατί στο θέμα
αυτό ο πολιτικός τους μέντορας τήρησε μια τέτοια στάση. Μήπως ήταν

δειλός και υπόκυπτε στις τουρκικές
αξιώσεις; Μήπως δεν ήταν αρκούντως διορατικός; Ο Γλαύκος Κληρίδης
πίστευε ότι οι υδρογονάνθρακες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
την κατάλληλη στιγμή μόνο ως καταλύτης για λύση. Εδώ έγκειται όλη
η ουσία. Λόγω της διορατικότητάς
του, στοχοπροσηλωμένος στην επανένωση, μπορούσε να προβλέψει
τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ήξερε να
διεκδικεί με ρεαλισμό χωρίς να θέτει
σε κίνδυνο το μέλλον των επόμενων
γενεών σε αυτό τον τόπο.
Με απλά λόγια διέθετε τα, κατά
τον αμερικανό συγγραφέα Λίροϊ
Έιμς, χαρακτηριστικά του πραγματικού ηγέτη, «Αυτού που βλέπει
αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι, που
βλέπει μακρύτερα από τους άλλους
και που βλέπει πριν από τους άλλους». Χαρακτηριστικά ανύπαρκτα
αλλά απαραίτητα σήμερα στην πιο
δύσκολη καμπή του εθνικού μας
προβλήματος.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. Υπολογιστών.
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Να τερματιστούν οι παρεμβάσεις Ελεγκτή
Αυστηρό μήνυμα από δύο κορυφαίους αξιωματούχους του Παγκόσμιου και Μεσογειακού Δικτύου Ombudsman
γούν και θα προστατεύονται οι Συνήγοροι του Πολίτη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
«Είναι πολύ σημαντικό και για
εμάς τους Συνηγόρους αλλά και
για τις εθνικές δικαιοδοσίες, να
αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο
οι Συνήγοροι του Πολίτη μπορούν
να συμβάλουν στην διασφάλιση
των δημοκρατικών αρχών, της διαφάνειας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία
τα οποία είναι άκρως σημαντικά
για όλους μας».

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Διεθνές συνέδριο με θέμα τις «Αρχές
της Βενετίας και ο ρόλος τους στην
ενδυνάμωση του θεσμού του διαμεσολαβητή» πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία με τη συμμετοχή
του Προέδρου του International
Ombudsman Institution και Επιτρόπου Διοικήσεως και Πληροφοριών της Ιρλανδίας κ. Peter Tyndall,
του Προέδρου του Association of
Mediterranean Ombudsmen και
Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα, Ανδρέα Ποττάκη, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής της Βενετίας Δρα Michael Frendo, του
Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου, Διαμεσολαβητών από δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες και μέλη της Επιτροπής της Βενετίας. Χαιρετισμούς
στο συνέδριο απηύθυναν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου, οι κ.κ. Peter Tyndall και
Ανδρέας Ποττάκης και η Επίτροπος
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία
Στυλιανού-Λοττίδη. Επίσης , προβλήθηκε οπτικογραφημένο μήνυμα
της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας,
κ. Emily O’ Reilly.

Οι εργασίες
Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγινε εκτενής παρουσίαση
των Αρχών της Βενετίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον Ιούνιο
του 2017, οπόταν η Επιτροπή της
Βενετίας αποφάσισε την κωδικoποίηση ενός συνόλου συνταγματικών και νομικών Αρχών αποκλει-

Τιμή για Κύπρο

Το συνέδριο,που είχε ως θέμα «Οι Αρχές της Βενετίας και ο ρόλος τους στην ενδυνάμωση του θεσμού του διαμεσολαβητή», τελούσε υπό την αιγίδα της Επι-

τροπής της Βενετίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε αυτό πήραν μέρος διαμεσολαβητές από 14 ευρωπαϊκές χώρες και μέλη της Επιτροπής της Βενετίας.
στικά για το θεσμό των Διαμεσολαβητών, μέχρι και την υιοθέτησή
τους από την Επιτροπή το Μάρτιο
του 2019, καθώς και τη μετέπειτα
έγκριση, τον Οκτώβριο του 2019,
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ψηφίσματος 2301 αναφορικά με τον καθορισμό κοινών
προτύπων για τους θεσμούς των
Διαμεσολαβητών, με γνώμονα τις
Αρχές της Βενετίας.
Οι ομιλητές και εισηγητές, στις
παρεμβάσεις τους στο Συνέδριο,
επεσήμαναν πως οι Αρχές της Βενετίας, αφενός περιβάλλουν τους
Διαμεσολαβητές με μια ασπίδα
προστασίας από τους κινδύνους

και τις απειλές που αντιμετωπίζουν
και, αφετέρου, ενισχύουν και ενδυναμώνουν το θεσμό των Διαμεσολαβητών, γεγονός που συνεπάγεται αυτόματα, ενίσχυση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνακόλουθα δε, όπως
υπογραμμίστηκε, οι έξωθεν παρεμβάσεις, επιθέσεις και απειλές
προς το θεσμό των Διαμεσολαβητών, συνιστούν επιθέσεις προς την
ίδια Δημοκρατία και τους κανόνες
δικαίου που τη διέπουν. Ως εκ τούτου, τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν πως οι Διαμεσολαβητές
επιτελούν το ρόλο τους και ασκούν
τις αρμοδιότητές τους χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις. Κοινή κα-

τάληξη του συνεδρίου ήταν πως η
ενίσχυση και ενδυνάμωση του θεσμού των Διαμεσολαβητών, μέσω
της προάσπισης της ανεξαρτησίας
τους, συνεπάγεται καλύτερη και
πιο εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό γιατί,
Ισχυρότερος Θεσμός Ombudsman
συνεπάγεται Ισχυρότερη Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

Το συνέδριο
Τους συνέδρους καλωσόρισε ο
πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Επιτρόπου κ. PeterTyndall.
Με έντονες αναφορές στην διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των Επι-

τρόπων από εξωτερικές παρεμβάσεις, ο κ. Tyndall στην ομιλία του
αναφέρθηκε και στην Επίτροπο
Μαρία Στυλιανού Λοττίδη λέγοντας
πως είναι γνωστή και σεβαστή από
τους υπόλοιπους Ombudsman, ενώ
στο πρώτο διάλειμμα του συνεδρίου
δεν έκρυβε την ικανοποίησή του
που βρίσκεται και πάλι στην Κύπρο
για ένα τόσο σημαντικό συνέδριο.
Ο πρόεδρος του Μεσογειακού Δικτύου Ανδρέας Ποττάκης ανέφερε
πως οι αρχές της Βενετίας, όπως
διαμορφώθηκαν από την Επιτροπή
της Βενετίας του Συμβουλίου της
Ευρώπης, θα αποτελούν το κατευθυντήριο κείμενο που θα καθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουρ-

Η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη,
καλωσορίζοντας τους συνέδρους,
έκανε λόγο για μοναδική ευκαιρία
του συνεδρίου να ασχοληθεί με τις
προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο
Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως.
Η Επίτροπος στην ομιλία της είπε
πως έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή του συνεδρίου στη Λευκωσία, στην τελευταία μοιρασμένη
πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως
είπε με έμφαση. Περιγράφοντας
την ατζέντα του συνεδρίου, η κ.
Λοττίδη αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι διαμεσολαβητές, αλλά και στις
παρεμβάσεις που υπάρχουν προς
ένα ανεξάρτητο Θεσμό, όπως αυτός
του Επιτρόπου Διοικήσεως ο οποίος
έχει ως βασική αρμοδιότητα την
διαφύλαξη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επίτροπος Διοικήσεως της Κύπρου επικαλέστηκε της αρχές της Βενετίας
οι οποίες, όπως τόνισε, καθορίζουν
με σαφέστατο τρόπο πως οι Επίτροποι δεν λαμβάνουν οδηγίες από
καμία άλλη ανεξάρτητη αρχή.

Εκτεθειμένη η Κύπρος έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τον κώδωνα του κινδύνου να βρεθεί
εκτεθειμένη η Κύπρος, έναντι της
Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έκρουσαν
οι πρόεδροι του Παγκόσμιου και
Μεσογειακού Δικτύων Επιτρόπου
Διοικήσεως. Με αφορμή συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, από το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και το Σύνδεσμο
Διαμεσολαβητών (Ombudsmen)
Μεσογείου, οι Peter Tyndall και
Ανδρέας Ποττάκης ζήτησαν τον
τερματισμό των παρεμβάσεων στο
έργο, του εδώ γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως. Οι δυο αξιωματούχοι σε συνεντεύξεις τους
στην «Κ», δήλωσαν πως το ζήτημα
που έχει δημιουργηθεί με τη στάση
του Γενικού Ελεγκτή το γνωρίζουν,
τονίζοντας πως έχουν κάνει διαβήματα τόσο στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας όσο και στον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο
κ. Ποττάκης κάνει λόγο για υπέρβαση, από πλευράς Γενικού Ελεγκτή
που κατά τον ίδιο συνιστά παρέμβαση στο έργο της Επιτρόπου Διοικήσεως, ενώ ο κ. Tyndall εξέφρασε την ανησυχία της Παγκόσμια
Ένωσης Ombudsman για την κατάσταση στην Κύπρο.

Οι αρχές της Βενετίας, μετά την έγκρισή τους

από την Επιτροπή των Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελούν δίκαιο με αυξημένη τυπική ισχύ έναντι
οποιουδήποτε νόμου κράτους-μέλους.

Υποστηρίζουμε το έργο
του Γραφείου του Επιτρόπου, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία
του, να είναι θωρακισμένη, ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσεις.

PETER TYΝDALL

Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Επιτρόπου IOI

–Το θέμα του συνεδρίου σας είναι η προστασία της ανεξαρτησίας των Επιτρόπων Διοικήσεως.
Στην Κύπρο, η Επίτροπος έχει
δεχθεί 9 οικονομικούς ελέγχους
μέσα σε δυο χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή, χωρίς αποτέλεσμα
επειδή δεν δέχθηκε διαχειριστικό έλεγχο. Θεωρείτε πως με τον
τρόπο αυτό πλήττεται η ανεξαρτησία του Θεσμού;
–Η Διεθνής Ένωση των Ombudsmanείναι ενήμερη για την κατάσταση στην Κύπρο και ανησυχεί
βαθιά, σχετικά με το θέμα. Ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει να ελέγχει
μόνο οικονομικά παράπονα.Οι αρχές της Βενετίας που διέπουν τη
λειτουργία των Ombudsman και
το Συμβούλιο της Ευρώπης, αμφότερα αναφέρουν ότι η ανάμειξη
στο έργο των Ombudsman υπονο-

σμευμένη από τις αποφάσεις του
Συμβουλίου. Είναι διεθνής υποχρέωση, η προστασία της ανεξαρτησίας του Γραφείου της Επιτρόπου, που είναι θεμελιώδες για τη
δημοκρατία. Η Κύπρος, λοιπόν, θα
πρέπει να ακολουθεί αυτές τις αρχές
της Βενετίας, που είναι πολύ σαφείς. Ο έλεγχος στο γραφείο της
Επιτρόπου θα πρέπει να αφορά μόνο σε οικονομικά ζητήματα και όχι
σχετικά με τη λειτουργία του.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Μεσογειακού Συνδέσμου Επιτρόπων Διοικήσεως, Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα

Ο κ. Peter Tyndall.

Ο κ. Ανδρέας Ποττάκης.

μεύει την ανεξαρτησία του θεσμού
των επιτρόπων.Υποστηρίζουμε το
έργο του Γραφείου του Επιτρόπου,
ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του, να είναι θωρακισμένη,
ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσεις.
–Ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από εσάς για
προστασίας του θεσμού από αυτού του είδους τις συμπεριφορές;
–Επικοινωνήσαμε με τη Βουλή
των Αντιπροσώπων της Κύπρου

και εκφράσαμε τις ισχυρές απόψεις
μας, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Είδαμε
ως τώρα κάποια βελτίωση, αλλά
μένει να δούμε να μπει ένα τέλος
σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις,
στο έργο του Γραφείου.
–Οι αρχές τις Βενετίας που έχει
θεσπίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι δεσμευτικές και για
την Κύπρο που είναι μέλος της
Ε.Ε.
–Η Κύπρος είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι δε-

Ο έλεγχος που μπορεί να
γίνεται στην οικονομική
διαχείριση ενός Επιτρόπου περιορίζεται, δεν
μπορεί να επεκτείνεται,
πέραν της νομιμότητας.

–Συνιστά παρέμβαση ή όχι στο
έργο του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Κύπρο, το
αίτημα για ελέγχους που ξεπερνούν τον έλεγχο των οικονομικών διαδικασιών τα τελευταία δυο χρόνια, από πλευράς
Γενικού Ελεγκτή;
–Το γνωρίζω το ζήτημα και υπό
την ιδιότητά μου, του Προέδρου
του Μεσογειακού Δικτύου και ως
μέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου
και φυσικά έχω στενή συνεργασία
και με τον Πρόεδρο του Διεθνούς
Δικτύου των Επιτρόπων, ο οποίος
έχει κάνει επανειλημμένες παρεμ-

βάσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, ο
οποίος βρίσκεται εδώ και μάλιστα
έκανε, νομίζω, εύστοχες παρατηρήσεις. Κοιτάξτε. Ακόμα ένας λόγος
παραπάνω που καθίστανται πολύ
σημαντικές, ειδικά στην περίπτωση
της Κύπρου, οι αρχές της Βενετίας,
οι οποίες είναι ξεκάθαρες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο έλεγχος που
μπορεί να γίνεται στην οικονομική
διαχείριση ενός Επιτρόπου περιορίζεται, δεν μπορεί να επεκτείνεται,
πέραν της νομιμότητας. Δεν μπορεί
να αγγίζει ζητήματα σκοπιμότητας
τρόπου, δηλαδή, λειτουργίας του
γραφείου.
–Μπορεί ένας Επίτροπος στην
επιτέλεση του έργου του,να δέχεται απειλές εν είδει επιστολής
προς τον γενικό εισαγγελέα, με
ισχυρισμούς για διάπραξη ποινικών αδικημάτων;
–Γνωρίζουμε την κατάσταση
στην Κύπρο. Ήδη μέσω των διεθνών δικτύων μας και των περιφερειακών δικτύων μας, έχουμε ήδη
παρέμβειεπανειλημμένως, προσπαθώντας να αναδείξουμε τον
τρόπο με τον οποίο και τα όρια
ελέγχου που μπορούν να ασκηθούν
σε ένα Ombudsman, στην Επίτροπο Διοικήσεως της Κύπρου στην
προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει
νομίζω μια υπέρβαση, η οποία θα
πρέπει να διορθωθεί άμεσα και
φαντάζομαι πως οι αρμόδιες αρχές
εδώ στην Κύπρο, λαμβάνοντας
υπόψη και όσα πλέον έχουν προσυπογράψει, γιατί οι αρχές της Βενετίας έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή των Υπουργών των κρατών
μελών, θα πρέπει να συμμορφωθούν και θα πρέπει να προστατεύσουν το Θεσμό της Επιτρόπου Διοικήσεως, προκειμένου ανεξάρτητα
να επιτελέσει το σημαντικό της
έργο.
–Τι λένε οι «αρχές της Βενετίας»;
–Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Έλεγχος επί της οικονομικής διαχείρισης
ενός Επιτρόπου, μπορεί να γίνεται
μόνο ως προς τη νομιμότητα της
εκτέλεσης των δαπανών, όχι ως
προς την σκοπιμότητα και τον τρόπο
με τον οποίο ένα γραφείο θα αποφασίσει να διαχειριστεί τις υποθέσεις
του, όχι με τον τρόπο που θα αποφασίσει να διαχειριστεί τον προϋπολογισμό του.
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Δεν προωθήσαμε όσο έπρεπε την πόλη μας
Παρά τις αντιδράσεις δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, λέει ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι βουλευτές Λευκωσίας λειτουργούσαμε περισσότερο ως βουλευτές
επικρατείας και δεν προωθήσαμε
όσο έπρεπε θέματα που αφορούν
την πόλη μας, αναφέρει στην «Κ» ο
εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου υπογραμμίζοντας
πως ο ίδιος ξεκίνησε διάλογο με τους
Λευκωσιάτες για το πώς θα βελτιωθεί
η ζωή στην πρωτεύουσα. Μιλά για
την φθορά που παρουσιάζει η κυβέρνηση σημειώνοντας πως «μια
κυβέρνηση μετά από σχεδόν 7 χρόνια
στην διακυβέρνηση είναι φυσικό να
υποστεί επικοινωνιακή φθορά. Το
σημαντικό όμως είναι να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
διακυβέρνησης και να προχωρήσει
το μεταρρυθμιστικό έργο με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ένταση». Μιλά για τις αλλαγές που επίκεινται στον ΔΗΣΥ, την ανανέωση
της κοινοβουλευτικής ομάδας και
την επιστροφή του Χάρη Γεωργιάδη
στην Πινδάρου.
–Να υποθέσουμε πως ο ανασχηματισμός σημαίνει και επανεκκίνηση της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος;
–Επανεκκίνηση υπάρχει, όταν
κάτι έχει σταματήσει! Το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης όχι
μόνον δεν έχει διακοπεί, αλλά μόλις
προχθές καταθέσαμε την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση, επιτυγχάνοντας
σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη για τον τόπο και πριν από λίγες
εβδομάδες τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Η αλλαγή προσώπων στην
κυβέρνηση, που αποτελεί προνόμιο
του προέδρου, δεν σημαίνει ότι το
πρόγραμμα διακυβέρνησης αλλάζει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
–Δηλαδή υπάρχει παραδοχή λαθών;
–Μα σας έχω πει ότι το πρόγραμμα
διακυβέρνησης με βάση το οποίο
αυτή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί δεν
αλλάζει ούτε κατά ένα γιώτα και άρα
αν έγιναν λάθη σίγουρα ο ανασχηματισμός δεν είναι η ενδεδειγμένη
διαδικασία για να τα διορθώσεις.
–Δόθηκε η αίσθηση πως στην
ουσία ο πρόεδρος ανασχημάτισε
τον ΔΗΣΥ δεδομένης και της επιστροφής Χάρη, αλλά και των αλλαγών στην κοινοβουλευτική
ομάδα;
–Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα για φρεσκάρισμα του κυβερνητικού σχήματος, το οποίο θα συνε-








Αν έγιναν λάθη σίγουρα ο
ανασχηματισμός δεν είναι
η ενδεδειγμένη διαδικασία για να τα διορθώσεις.
χίσει να ασκεί την πολιτική που το
πρόγραμμα διακυβέρνησης περιλαμβάνει και αυτό δεν αλλάζει. Ο
ΔΗΣΥ, ως κόμμα εξουσίας, είναι φυσιολογικό να επηρεάζεται από τους
ανασχηματισμούς εφόσον αξιοποιούνται -και είναι λογικό να αξιοποιούνται -εν ενεργεία κοινοβουλευτικά
στελέχη και άρα να υπάρχει ανανέωση προσώπων και στον ΔΗΣΥ.

Ανανέωση στη Βουλή
–Η επιστροφή του Χάρη Γεωργιάδη αποτελεί ανανέωση δηλαδή;
–Ο Χάρης Γεωργιάδης είναι εδώ
και χρόνια πρωτοκλασάτο στέλεχος
της παράταξης, ενώ ως μέλος της
κυβέρνησης έχει επιτύχει έργο που
αξιολογείται θετικά τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου. Ολοκληρώνοντας
μια άκρως επιτυχημένη θητεία στην
κυβέρνηση είναι φυσιολογικό να
δραστηριοποιηθεί μέσα από τις τάξεις
του κόμματος και άρα να τον έχουμε
ξανά μαζί μας.
–Φεύγουν δύο έμπειροι βουλευτές
από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Αυτό προκαλεί ανησυχία;
–Η ανανέωση της κοινοβουλευτικής ομάδας στο κόμμα αποτελεί
θετική εξέλιξη αφού επιτρέπει σε
μεγαλύτερο αριθμό στελεχών να
αποκτήσουν την πολύ σημαντική
αυτή κοινοβουλευτική εμπειρία και
να ενισχύσουν την παράταξη.
–Αναμένονται αλλαγές στην ηγεσία του ΔΗΣΥ. Ενδιαφέρεστε για
την αντιπροεδρία;
–Αυτή τη στιγμή επιλέγω να μη
διεκδικήσω και να παραμείνω στην
πρώτη γραμμή από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.
–Η κυβέρνηση και κατ’ επέκταση
ο Συναγερμός δέχονται το ένα χαστούκι μετά το άλλο… Δεν σας
προβληματίζει το θέμα εικόνας;
–Δεν θα συμφωνήσω για τα χαστούκια αλλά θα πω ότι μια κυβέρνηση μετά από σχεδόν 7 χρόνια στη
διακυβέρνηση είναι φυσικό να υποστεί επικοινωνιακή φθορά. Το σημαντικό είναι να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης και να προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό έργο με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα και ένταση.
–Ίσως να επισκιάζονται τα όποια
καλά μπροστά σε κρίσιμα ζητήματα κατά τα οποία η κυβέρνηση

Ελυσα, μέσα από πρόταση νόμου, το ζήτημα που προέκυψε και δεν μπορούσε
να εφαρμοστεί η νομοθεσία για να μπορούν οι νέοι οδηγοί, αν το επιθυμούν,
να εγγραφούν στο μητρώο ως δότες οργάνων, λέει στην «Κ» ο εκπρόσωπος
τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου.
φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων… Ενδεικτική η ομιλία το
Άντρου Κυπριανού που έλεγε πως
τα φαινόμενα διαπλοκής είναι καθημερινό φαινόμενο επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη…
–Ο κ. Κυπριανού, ως επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει μια
ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την
κυβέρνηση. Η πραγματικότητα όμως
είναι ότι επί αυτής της κυβέρνησης
είδαμε για πρώτη φορά στα ιστορικά
της Κυπριακής Δημοκρατίας υποθέσεις διαφθοράς αξιωματούχων να
οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης,
να καταδικάζονται και να φυλακίζονται.
–Κάνατε λόγο για τις μεταρρυθμίσεις. Συζητείται ήδη η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με δεδομένο ότι υπάρχουν
δήμαρχοι –και από τον ΔΗΣΥ–
που αντιδρούν, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει η αρχική του
μορφή;
–Ξέρουμε ότι σε κάθε μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να είναι αναμενόμενες οι αντιδράσεις σε διάφορα
στρώματα της κοινωνίας. Και αυτή
τη φορά θα επιλέξουμε συνειδητά
το όφελος προς την κοινωνία, το δημόσιο συμφέρον.

–Έχετε δεχτεί πιέσεις για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης;
–Είναι δημοσιευμένες οι αντιδράσεις των δημάρχων, αλλά η ουσία
είναι ότι έγινε μία πάρα πολύ καλή
προεργασία από πλευράς του Κωνσταντίνου Πετρίδη και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις που είχε με όλα
τα κόμματα και με τους δημάρχους,
ο υπουργός πέτυχε ένα αποτέλεσμα
που έτυχε θετικής υποδοχής σε σχέση με τις αντιδράσεις που κάποιος
θα ανέμενε.
–Συνεπώς να μην αναμένουμε ξεχείλωμά της;
–Δεν θα πρέπει να υπάρξει χαλάρωση, γιατί σε μία τέτοια περίπτωση θα πάψουν να ικανοποιούνται
εκείνες οι προϋποθέσεις για να είναι
η τοπική αυτοδιοίκηση ωφέλιμη και
αποτελεσματική προς τους πολίτες.
–Και στις προτροπές των άλλων
κομμάτων θα μείνετε σταθεροί;
–Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ και
ούτε θα γίνουμε δογματικοί. Συζήτηση προφανώς και θα γίνει στο Κοινοβούλιο αλλά δεν θα πρέπει να αφεθεί να «ξεχειλωθεί» για να χρησιμοποιήσω και την έκφρασή σας. Είναι
πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να είμαστε αποτελεσματικοί

και να προσφέρουμε προς τους συμπολίτες μας.
–Με ποιο τρόπο μπορείτε να το
κάνετε; Επειδή δέχεστε επικρίσεις
ότι η βελτίωση των πολιτών μένει
σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
–Αντιθέτως, η μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία έχει τεθεί σε εφαρμογή και παρά τις όποιες βελτιώσεις
θα απαιτηθούν, προσφέρει ήδη καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες
υγείας στους πολίτες, βελτιώνοντας
ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι
στο παρελθόν απευθύνονταν αποκλειστικά στα κρατικά νοσηλευτήρια
για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
–Στην ομιλία σας κατά τη διάρκεια
του προϋπολογισμού, κάνατε ιδιαίτερη μνεία στη Λευκωσία. Υποβαθμίζεται σε σχέση με άλλες πόλεις;
–Δεν είναι ανταγωνιστικό το θέμα
μεταξύ Λευκωσίας και άλλων πόλεων
της Κύπρου, αλλά η σύγκριση θα
πρέπει να γίνει μεταξύ της πρωτεύουσας της Κύπρου και των πρωτευουσών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Και είπα και στην ομιλία μου, πως η
Λευκωσία δεν πρέπει να είναι
κατ΄όνομα πρωτεύουσα, αλλά να
γίνει μια πραγματική πρωτεύσουσα.
Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει
να γίνουν προκειμένου η καθημερινότητα των Λευκωσιατών να βελτιωθεί και αυτό ακριβώς θα πρέπει
να επιδιώξουμε. Να βρούμε τον τρόπο
να είμαστε αποτελεσματικοί ούτως
ώστε και το κυκλοφοριακό που είναι
ένα τεράστιο ζήτημα και μας απασχολεί όλους να επιλυθεί. Πρέπει να
δούμε και ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τις υποδομές της πόλης
μας, με την ανάδειξη του πολιτισμού,
ο οποίος είναι συνυφασμένος με την
ποιότητα ζωής. Να δημιουργηθούν
οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε να περπατούμε την πόλη μας.
–Να υποθέσουμε πως είναι ένα
είδος αυτοκριτικής σας ότι οι βουλευτές Λευκωσίας έχετε υποβαθμίσει τη Λευκωσία
–Δυστυχώς, ως βουλευτές Λευκωσίας, δεν αφιερώνουμε τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για να
προωθήσουμε θέματα που αφορούν
την πόλη μας. Λειτουργούμε περισσότερο ως βουλευτές «επικρατείας».
Αυτό σίγουρα δεν λειτουργεί ευνοϊκά
για την Λευκωσία.
–Σκοπεύετε να το αλλάξετε;
–Έχω ανοίξει διάλογο με τους
Λευκωσιάτες, έχω κάνει μία πρώτη
συγκέντρωση και είναι ενθαρρυντικό
το ενδιαφέρον των Λευκωσιατών
ως προς αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα

χρειάζεται να βρούμε τους τρόπους
κα κάνουμε εφαρμοσμένη πολιτική,
να ενισχύσουμε την πόλη μας. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει αλλά σίγουρα
δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς
και να παρακολουθούμε αυτή την
κατάσταση.
–Κάτι πιο συγκεκριμένο αναμένεται να κάνετε για παράδειγμα
στο κυκλοφοριακό;
–Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται
με το να ανοίξουμε περισσότερους
δρόμους και να ρίξουμε περισσότερη
άσφαλτο. Θα λυθεί μόνον εάν σταματήσουμε να θεωρούμε το αυτοκίνητο ως το αποκλειστικό ή το μόνο
μέσο για τη μετακίνησή μας. Να πιστέψουμε πραγματικά στις δημόσιες
μεταφορές, στα λεωφορεία, αλλά
αξίζει και πρέπει να τολμήσουμε
πράγματα που δεν τολμήσαμε μέχρι
σήμερα.
–Όπως;
–Να προσεγγίσουμε το κέντρο
χωρίς αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να
γίνει όχι απαγορευτικά αλλά με θετικές προτάσεις και εισηγήσεις. Να
σταθμεύει για παράδειγμα ο κόσμος
τα αυτοκίνητά του εκτός και να μπαίνει στην πόλη με λεωφορεία ή/και
περπατώντας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα εάν
υιοθετήσουμε τη λογική ότι κάποια
προβλήματα είναι άλυτα.
–Να περάσουμε στο κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί ένας βουλευτής να είναι δημιουργικός
μέσα από πρωτοβουλίες;
–Δεν σας κρύβω πως με ενοχλεί
η έλλειψη δεικτών αντικειμενικής
μέτρησης της παραγωγικότητας των
βουλευτών. Κανείς δεν ρωτά, και κανέναν δεν ενδιαφέρει ποιοι βουλευτές
πάνε στις Επιτροπές, ποιοι διαβάζουν,
ποιοι είναι δραστήριοι στο Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, πέρα από
τα μεγάλα, υπάρχουν μικρές πρωτοβουλίες που είναι όμως καθοριστικές για μερικούς έστω συμπολίτες
μας. Και εκεί μπορούμε, ναι, να είμαστε δημιουργικοί.
–Όπως;
–Όπως για παράδειγμα, η πρωτοβουλία που πήρα πριν από μερικές
βδομάδες και έλυσα, μέσα από πρόταση νόμου, το ζήτημα που προέκυψε
και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί η
νομοθεσία για να μπορούν οι νέοι
οδηγοί, αν το επιθυμούν, να εγγραφούν στο μητρώο ως δότες οργάνων.
Στον πρώτο μήνα εφαρμογής της
νομοθεσίας, 150 νέοι οδηγοί έχουν
εγγραφεί. Μικρό βήμα, που ενισχύει
όμως, πέρα από το μητρώο, και τα
ζητήματα νοοτροπίας και ενημέρωσης που όλοι λέμε πως πρέπει να
διορθώσουμε.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις «προεδρικές εκλογές»
Πολλοί οι υποψήφιοι μνηστήρες, με κύριους διεκδικητές τους Μουσταφά Ακιντζί και Τουφάν Eρχιουρμαν στα Κατεχόμενα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εκτός απροόπτου σε λίγα εικοσιτετράωρα η τουρκοκυπριακή Κεντροαριστερά θα έχει ανακοινώσει τον
υποψήφιό της για τις «προεδρικές»
του Απριλίου. Μέχρι την Παρασκευή
το βράδυ, όλες οι τελευταίες πληροφορίες έδειχναν ότι ο αρχηγός
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ) Τουφάν Έρχιουρμαν
θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος του
στρατοπέδου της ομοσπονδιακής
λύσης στις επικείμενες, «προεδρικές»
εκλογές στα Κατεχόμενα.
Εκτός από τον κ. Έρχιουρμαν,
στην επικείμενη αναμέτρηση αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών
για λογαριασμό των δυνάμεων της
λύσης και ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί. Ο
Τ/κ ηγέτης επιλέγει να καθυστερήσει
την αναγγελία της υποψηφιότητάς
του, αναμένοντας την ανακοίνωση
των αντιπάλων. Στο μεταξύ, ο κ.
Ακιντζί παρατηρεί με προσοχή τις
εξελίξεις τόσο στο Κυπριακό, όσο
και στον άξονα τ/κ κοινότητας-Άγκυρας. Την ίδια στιγμή σχεδόν όλες
οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι ο κ. Ακιντζί, σε περίπτωση
που τελικά κατέβει στις «εκλογές»,
θα συμμετάσχει στην αναμέτρηση
από θέση ισχύος. Στο αντίπαλο

στρατόπεδο των σκεπτικιστών της
λύσης ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ βρίσκεται αντιμέτωπος με φίλια
πυρά και πιέσεις για την ανακοίνωση
της υποψηφιότητάς του. Παράλληλα,
ο «υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ
Όζερσαϊ, ο οποίος φαίνεται να μελετάει διάφορα σχέδια καιροφυλακτεί. Την ίδια ώρα, το παρών τους
στην ιστορική αναμέτρηση επιθυμούν να δηλώσουν ο Σερντάρ Ντενκτάς, οι έποικοι και η τέως «πρόεδρος» της «βουλής».

Yποψηφιότητα Eρχιουρμαν
Η υποψηφιότητα του αρχηγού
της «αξιωματικής αντιπολίτευσης»
Τ. Έρχιουρμαν αναδύθηκε στο προσκήνιο της τ/κ κεντροαριστεράς
μετά από εντατικές διαβουλεύσεις
στο εσωτερικό του ΡΤΚ. Όπως μας
πληροφορούν καλά ενημερωμένες
πηγές, η υποψηφιότητα Έρχιουρμαν
αρχικά δίχασε το στρατόπεδο της
λύσης. Στη συνέχεια, ωστόσο, η
κομματική βάση θεώρησε ότι η αυτόνομη παρουσία του ΡΤΚ στις «εκλογές» είναι επιτακτική ανάγκη για
την τ/κ κεντροαριστερά. Πηγή της
«Κ» που παρακολουθεί τη σχετική
συζήτηση στο εσωτερικό του ΡΤΚ
επισημαίνει τα εξής: «Έχουμε ένα
ΡΤΚ, τα ποσοστά του οποίου μετά
δυσκολίας φτάνουν στο 23-25%.

και η άποψη ότι σειρά λανθασμένων
χειρισμών του κ. Ακιντζί δεν έφεραν
τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις
συνομιλίες.

Ακιντζί και τ/κ Δεξιά

Σημαντική μερίδα της τ/κ κοινότητας εξακολουθεί να θεωρεί ότι το μοντέλο

ομοσπονδίας αποτελεί μονόδρομο για την λύση του Κυπριακού.
Στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί αναβρασμός. Νέα πρόσωπα
διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ηγεσία της κεντροαριστεράς.
Υπό αυτές τις συνθήκες το ΡΤΚ δεν
έχει την πολυτέλεια να τηρήσει στάση σιωπής στις προεδρικές». Σε ό,τι
αφορά το ζήτημα της υποψηφιότητας του κ. Έρχιουρμαν, η ίδια η
πηγή τονίζει τα εξής: «Σε γενικές
γραμμές βλέπουμε ότι η κομματική
βάση σήμερα έχει χωριστεί σε δύο
στρατόπεδα. Περίπου το 80% των
στελεχών υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Έρχιουρμαν. Πρόκειται για υποστηρικτές της λύσης
που χρεώνουν σημαντικά λάθη στην
ηγεσία του κ. Ακιντζί. Την ίδια στιγ-

μή, υπάρχει μια μειοψηφία, περίπου
το 20% της κομματικής βάσης, η
οποία θεωρεί ότι το ΡΤΚ δεν πρέπει
να κατεβεί στις εκλογές με ξεχωριστή
υποψηφιότητα. Και αυτό διότι σε
μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε
να προκληθεί ρήγμα στο μέτωπο
της ομοσπονδιακής λύσης».
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες
δείχνουν ότι, εκτός απροόπτου, η
πλειοψηφία των στελεχών του κινήματος, τα οποία υποστηρίζουν
την ιδέα της ξεχωριστής εκπροσώπησης στις «προεδρικές» του Απριλίου, θα επικρατήσουν κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Στη συγκεκριμένη εξέλιξη, ρόλο θα διαδραματίσει η στασιμότητα στο Κυπριακό

Εάν τελικά η υποψηφιότητα του
κ. Έρχιουρμαν λάβει σάρκα και οστά,
ο κ. Ακιντζί θα βρεθεί αντιμέτωπος
με μια διπλή πρόκληση στις επικείμενες «προεδρικές». Από τη μία, θα
κληθεί να αποδείξει ότι είναι πιο
ικανός και αποτελεσματικός εκπρόσωπος του μετώπου της λύσης και
από την άλλη θα πρέπει να ανατρέψει
τα επιχειρήματα του στρατοπέδου
του «όχι», το οποίο επιθυμεί να κλείσει μια ώρα αρχύτερα το κεφάλαιο
της ομοσπονδίας και να ξεκινήσει
η συζήτηση για το μοντέλο των δύο
κρατών ή της συνομοσπονδίας.
Στο «προεδρικό» επικρατεί η άποψη ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες
ο Τ/κ ηγέτης μπορεί να δώσει μια
επιτυχημένη μάχη και στα δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Σημαντική μερίδα
της τ/κ κοινότητας εξακολουθεί να
θεωρεί ότι το μοντέλο ομοσπονδίας
αποτελεί μονόδρομο τόσο για την
λύση του Κυπριακού, όσο για το
μέλλον των Τ/κ. Αυτή η μερίδα προσεγγίζει τον κ. Ακιντζί ως έναν ηγέτη,
ο οποίος, όταν χρειαστεί, είναι έτοιμος και πρόθυμος να ορθώσει το

ανάστημά του στην Άγκυρα. Την
ίδια στιγμή, τα εναλλακτικά μοντέλα
λύσης και τα επιχειρήματα του στρατοπέδου του «όχι» δεν πείθουν την
πλειοψηφία της τ/κ κοινής γνώμης.
Μπορεί η πλειοψηφία των Τ/κ,
η διεθνής κοινότητα, και φυσικά η
ε/κ πλευρά να μην είναι διατεθειμένες να εστιάσουν στα εναλλακτικά
μοντέλα, ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα δεν εμποδίζει τα σχέδια
της τ/κ Δεξιάς για τις «προεδρικές».
Το μεγαλύτερο κόμμα της παράταξης, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας
(ΚΕΕ) αναζητεί τον καταλληλότερο
υποψήφιο, ο οποίος θα προβάλει τα
εν λόγω εναλλακτικά μοντέλα κατά
την «προεκλογική» περίοδο. Στο
πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, το
όνομα που αυτήν τη στιγμή ξεχωρίζει
είναι αυτό του «πρωθυπουργού».
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, πηγή
της «Κ» τονίζει τα εξής: «Ο Ερσίν
Τατάρ αμφιταλαντεύεται. Δέχεται
πιέσεις από πολλές κατευθύνσεις.
Οι δικοί του άνθρωποι, οι αντίπαλοί
του στην παράταξη και οι άνθρωποι
της Άγκυρας τον πιέζουν για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
μια ώρα αρχύτερα. Ο ίδιος έχει δεύτερες σκέψεις, τις οποίες ακόμη δεν
έχει ξεπεράσει. Ζητά μικρή παράταση για να αναθεωρήσει όλες τις
επιλογές του».
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Το πρόγραμμα
της επίσκεψης
Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ
Η ατζέντα και οι συναντήσεις
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ
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Στο επίκεντρο
αναμένεται να βρεθεί
η διμερής αμυντική
συνεργασία, αλλά
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Μήνυμα στην ομογένεια
Πολιτική iÐÑËÑ~Ñ{ÐÊÈÐÑÈÉ~ÓÐÉ{{TÈ¨ÌÈÐKÜ{ÐÌÓTÉ{
~Ñ{i¨³iÐÓ¨ÑÉË~ÉiØ³È~i³³Ò~i³{Ø (åV~ÑÚØ¨{
ÑÌ³i$ÈÒ{o~³ÚÑÐÉ³ÑKÉËÑÊÐÉ¨Ñ³Ñ1É×Ò{Ñ³i'ÜÌ¨{³ÑV
~Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÑ³~ÑÚÑo{ÑÐÌ³ÈÙÒ³³0Ò¨.¨{o~Ø
É{ÜoÊ³È~i³³Ò~iÑK¨Ë~É³Ñ{É~ÉËV³tT¨{Ì³ÑÜÖÐ{uVÌÈo{Ñ³iiÐÓ¨Ñ³1É×ÑËÈ¨¨ÓÈ ÜÜiÑÐÉ¨{~ÑËÑÌÙ{Ò×¨ÉØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÌÜÉ{Ø~Ñ{ÑÙÉ{³tÑ¨u³i
ÜÉ{³È¨oËÑV¨ÉÂÒ¨T³Ø³Èå¨T{É{~ÌÈåÐÉ¨{~ÊØ Ü{Ù×Ì¨ÈV
ÙÉÉËÑ{³ÈTÑËÑ.ÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØÐÒÜ{³ÑV~i³³Ò~iØÚÑÑÉÈÚÖÉ{Ð{ÜËÑ³ÈØÐoÉÉËØ1ÑÉËÑ{i¨³i×¨ÒÈ
ÚÑÑÉÈÚÈÚÉË³iÐoÓÉ{ÑÐÉ³Ò³iÊ×{i³ÈÐTÉÙËÈo{Ñ
³iÊ×³ ÜÜÊ³ÈÉÂ³É¨{~ÖVÉÈ~Ñ{¨ËÑÈÚÑÑÂ{{ÊÉ{
o{ÑÑÚÈÐËÉ{Ì³{ËÙ{ØÓ~ÑÉ¨ÒÂiÐ{ÑKÑ{~Ê¨É~Üo{~Ê³ÈÙÓÐÉÈiV³iËÑÊ×{ÉÐÉÉÈ¨Ö³Ñ³iÈÑËÉi
©È¦ÒØÇÌËÃÕ¬ÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ
ÇßÚÂÝÚÜÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×ÔÛÇ
ÖØÕËÊØËÆÙÕßÔÕÏÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÑÇÏ¬ØÇÓÖ
¬ÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÊÏÓËØ×ÔÙÞÁÙËÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÇÏØËÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓËÖ¦ÔÜÙ»ÇßÚÄÑÇÏÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÐÕÖÒÃÙÕßÓËÚÏÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ®
ÙÎÓËÃÜÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËØÜÚÎÛËÃÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂ
ÚÕßÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙË
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÓËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃ-

ÕßËÔ×ÁÊÜÙËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÄÚÏ ÇÖÕÊÃÊËÏ ÓËÍ¦ÒÎ ÙÎÓÇÙÃÇ
ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÍÃÔÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÐÇÔÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔËÖËÔÊßÚÏÑÄÞ¦ØÚÎ®
ÑÇÏÙÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÈØËÛËÃÎÊÏÓËØÂÝÇÓßÔÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÇÏÞÓÂÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕ¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝÚÕÕÖÕÃÕßÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÑÇÚÇÊÃÑÇÙËÜÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÐ¦ÒÒÕß

ÊËÔÖÁØÇÙÇÔÇÖÇØÇÚÂØÎÚËÝÙÚÕ
¡ÇÐÃÓÕßÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÄÙÏËÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß¬àÁÌØËá¦ÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÝÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÊÎÓÕÙÃÜÝÄÚÏÓË
È¦ÙÎÚÎÆÓÈÇÙÎÍÏÇÚÕÃÑÇÏÕ
ÚÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝÑÇÏÚÕËÛÏÓÏÑÄÊÃÑÇÏÕÚÇÔÎÙÏ¦ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÄÖÜÝÕÏÎÖËÏØÜÚÏÑÁÝ
ÇÑÚÁÝÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÛÁÙÎÙËÁÔÇ
ËßÇÃÙÛÎÚÕàÂÚÎÓÇÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÑÇÏÚÕÄÖÒÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔÑÇÏ
ÏÙÞßØÏÙÓ×ÔÄÚÏÑÇÔÁÔÇÔÎÙÃÊËÔ
ÁÞËÏËÖÂØËÏÇÖÁØÇÔÚÜÔÞÜØÏÑ×Ô
ßÊ¦ÚÜÔÚÕß
ÑÚÏÓ×ÄÚÏÎÙÚÂØÏÐÎÇßÚÂÛÇ
ËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ®ÊÂÒÜÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ ®ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÁÞËÏ
ÞÜØÏÙÚÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÇÔÚÏÖØÄËÊØÕËÖÇÌÂÓË
ÚÕÔÑËÔÝÊËÔÚËÒËÏ×ÔËÏËÑËÃ
ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÓËØÏÑÇÔÄßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÊËÃÖÔÕ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

Ισχυροί συμβολισμοί
ÚÕÊËÃÖÔÕÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕßÔÁÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÁÞÕßÔ
ÖØÕÙÑÒÎÛËÃÖËØÃÚÇ¦ÚÕÓÇ

ËÖÏÌÇÔËÃÝÕÓÕÍËÔËÃÝÇÖÄÚÕÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÞ×ØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÄÙÜÖÇ
ÇÖÄÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÏÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÎÖØÄÙÑÒÎÙÎÑÇÏÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÖÕßÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÌÕÆÎÎÇÔÕßÇØÃÕßËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÕßÁÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÔËÊØÏ¦àËÏÚÕ
ÕÍÑØÁÙÕËÖÇÌÁÝÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßÕÖÕÃÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÁÞËÏËÖÃÙÎÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔ
ÑÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
¬ÄÙÕÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÄÙÕÑÇÏ
ÚÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑ¦ÔÕßÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇËÖÃÙÑËÉÎ
ÖÕßßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÔÙßÓÈÕÒÏÙÓÄ
ÓÏÇÝËÛÏÓÕÚßÖÏÑÂÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ
ÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÚÎÔÁÇÌ¦ÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏËÏÙÁÒÛËÏÎÞ×ØÇÚÎÔÁÇËÏÑÄÔÇÖÕß
ËÑÖÁÓÖËÏÖØÕÝÚÇÁÐÜÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÜÝÙÚÇÛËØÕÆÑÇÏÇÐÏÄÖÏÙÚÕßËÚÇÃØÕßÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ ÇÏ
ÇßÚÄÙËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÍÑßØÃÇ
ÄÖÕßÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÏÝ
ÇÔÚÕÞÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝ

ΣΥΡΙΖΑ: τέσσερις «φυλές» παίρνουν θέση μάχης
Πώς διαμορφώνεται ο εσωκομματικός χάρτης ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος την ερχόμενη άνοιξη
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενα μωσαϊκό ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÚ¦ÙËÜÔÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß±ªÓËÚÕÑ¦ÛË
ÓÖÒÕÑÔÇÖÇÃØÔËÏÛÁÙÎÓ¦ÞÎÝËÔÄÉËÏÑÇÏÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¦ÔÕÏÐÎÚËÒËßÚÇÃÇËÐÁÒÏÐÎ
ÖÕßËÔÏÙÞÆËÏÇßÚÂÚÎÔÖÕÒßÙÆÔÛËÚÎËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏÎÔËÕÙßÙÚÇÛËÃÙÇ
Ú¦ÙÎßÖÄÚÕÔÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇØÏÙÚËØÄ
ÃÑÚßÕ®ÎÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇÔÚÁÚÇØÚÕÖÄÒÕËÔÚÄÝ
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÝÊÕÆÓËÖ×ÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÝ
Þ¦ØÚÎÝÑÇÏÚÏÖØËÙÈËÆËÏÎÑ¦ÛË
Ú¦ÙÎ
Ø×ÚÎÑÇÏÓÇàÏÑÄÚËØÎËÃÔÇÏÎ
 ÃÔÎÙÎ¡ËÒ×Ô®ÖÕßÁÑÇÔËÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂ ÚÎÝ ÚÎÔ ¦ÔÕÏÐÎ ÚÕß
ÞÎÓÇÚÏÑ¦ÙËÇßÚÂÇÔÂÑÕßÔÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏÖØÕËÊØÏÑÕÃ®
ÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÙÚÎÔÁÇ
ËÖÕÞÂ®ÇÙÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÖÕßÚÎ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔËÃÔÇÏÎ©ÒÍÇËØÕÈÇÙÃÒÎÕÔÚ×ÔÎÝ ÕÚÙÇÑ¦ÝÕ
Ï¦ÔÔÎÝ¡ÖÇÒ¦ÌÇÝÕ§ÃÑÕÝÇÖÖ¦ÝÕ²ØÂÙÚÕÝÖÃØÚàÎÝÕ ×-

ÙÚÇÝÇÞÇØÏ¦ÊÎÝÕ§ÃÑÕÝÑÕØÃÔÎÝÕ²ØÂÙÚÕÝÚ¦ÏÑÕÝËÔÁÞËÏ
ÇØÞÎÍÄ®ÄÖÜÝÞØË×ÔÕÔÚÇÏ¦ÒÒËÝÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒËÃÄÖÜÝ
ÒÁÔËÄÙÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓÏÇÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕËÃÔÇÏ
ÕÏÖÏÕÇÔÕÏÑÚÕÃ®ÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÐÕßÑÇÏÁÞÕßÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
×ÙÓÜÙÎÓËÓÏÇÊËÆÚËØÎÖÕÒßÖÒÎ-

Ποιοι συγκροτούν
την «Κίνηση Μελών»,
την «Προοδευτική
Συμμαχία», τους «53»
και το νεοσυσταθέν
«Αριστερό Δίκτυο».
ÛÂÚ¦ÙÎ!ÚÎÔØÕÕÊËßÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇ®ÊÎÒÇÊÂÚÇÙÚËÒÁÞÎÖÕß
ÊËÔÇÔÂÑÇÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇÙÚÕÔ±ªßÓÓÇÞÃÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÊÆÕ
ÖÇØÇÑÒ¦ÊÏÇ¬ÕÖØ×ÚÕËÃÔÇÏÄÙÕÏ
ÙÞÎÓ¦ÚÏÙÇÔÚÎÔÑÃÔÎÙÎÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕß ÓËÇÌÕØÓÂÚÄÚËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÁÌßØÇ
Î¡ªÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÎÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÓÇÍÏ¦ÒÁÕÔËÑËÃÞØË×ÔÕÔÚÇÏÓË

Ο κ. ΤσίπραςÑÑ×Ó¨Úi~ÉÉÐÐÓØÜiÑ×Ø³{Ø³ÒÉ{Ø³È~ÌÐÐÑ³ØV
ÜÓo³ÑØÌ³{³ÌTØÙÉÉËÑ{ÑÐ{ÜÊÈÐÉÌ¨ÈØÑ¨ÉÜÚÌ³ØVÑÜÜÒ
ÐÓÜÜ³ØVÈiÐÑËÉ{ØÐ¨ÉËÑÈÒ¨ÂÈÓÉØÐÑÙ{ÊÉ{Ø

ÚÎÔËßØÆÚËØÎÁÔÔÕÏÇÑÇÏÕÏÔÁÕÏ
ÖÇÙÕÑÕÍËÔËÃÝÖÕßËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔ±ªÄÖÜÝÚÇÙÚËÒÁÞÎÖÕßÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙÇÔÙÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎËÑÊÂÒÜÙÎÙÚÕ ¦ØÇÈËÒÓËÕÓÏÒÎÚÂÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÚØÃÚÎÚ¦ÙÎÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏ
ÚÎÈÇÙÏÑÂËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÎ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔ®¡ËËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕÔÚÁÜÝßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ßÑÒËÃÊÎ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÊÏËÑÊÏÑÕÆÔ
ÚÎÔÇØÏÙÚËØÂÖÚÁØßÍÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑÇÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÝËÃÔÇÏÁÔÇËÚËØÄÑÒÎÚÕÙÆÔÕÒÕÇÔÛØ×ÖÜÔÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÕÒÒÕÃÕ
Ñ¦ÓÖØÕßÊËÔÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦
ÙÎÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÓËÚÕÔÑ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÕÕÖÕÃÕÝßÖÂØÐËÑÇÏËÑ
ÚÎÝÛÁÙË×ÝÚÕßÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÓËÚÎÊÏËÛÔÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒÃÚÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏ®
ÁÞÕßÔÈØËÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÁÔÇÓÕÓÁÔÚÕßÓËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÑÆØÏÕ
ÒÄÍÕÊÏÇÌÜÔÃËÝÍÏÇÚÕËÆØÕÝÚÎÝ
ÊÏËÆØßÔÙÎÝÑÇÏÚÎÔÖÇÙÕÑÕÖÕÃÎÙÎ®ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
¬ËÒËßÚÇÃÇÚ¦ÙÎÄÖÜÝÂÊÎËÏÖ×ÛÎÑËËÃÔÇÏÇßÚÂßÖÄÚÕÔÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÊÕÛËÃÙÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÑ¦ÖÕÏÕÑËÃÓËÔÕÑ¦ÔËÏÚÕÚÕÖÃÕÇÙÇÌÁÝÍÆØÜÇÖÄÚÏÝ

ÖØÕÛÁÙËÏÝÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ¬ÕÄÔÕÓ¦
ÚÎÝÖ¦ÔÚÜÝ¶ØÏÙÚËØÄÃÑÚßÕ®¶
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ©ÃÊÏÕÝÕÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÑØÇÚ¦ÑÒËÏÙÚ¦ÚÇ
ÞÇØÚÏ¦ÚÕßÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÄÖÕßÊËÔ
ÖÂØËÚÕÔÒÄÍÕ©ÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÒÁÔË
ÖÜÝÕÑ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÛÁÒËÏÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÁÔÇÔËÔÊÏ¦ÓËÙÕÞ×ØÕ®
ÓËÚÇÐÆ ÃÔÎÙÎÝ¡ËÒ×Ô®ÑÇÏ®
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÊËÔÁÞËÏÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÇÒÒ¦ÛÁÚËÏÄØÕßÝÒÒÕÏÒÁÔËÖÜÝÇÖÒ×Ý
ÛÁÒËÏÔÇÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÖÄÒÕÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÙÚÎÔÕÓÂ
ÚÎÝÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝ
Ø×ÚÎÓÇÖ¦ÔÚÜÝßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÁÚËØÕÏÙÞßØÄÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇËÖÃ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÚÕßÚÕÔÑ§ÃÑÕ
ÇÖÖ¦ÖÕßÖÒÁÕÔÁÞËÏÇÖÕÒÁÙËÏ
ÑÇÏËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÚÇÏÙÞßØ¦ËØËÃÙÓÇÚÇÖÕßËÃÞËÜÝßÖÕßØÍÄÝ©Ñ
¬ÙÃÖØÇÝÖ¦ÔÚÜÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙßÔËÊØÃÇÙÎÇÔÇÌÁØÛÎÑËËÓÓÁÙÜÝ
ÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÙÚÏÝÚ¦ÙËÏÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÓËÄØÕßÝÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÇÒÒ¦ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÔÁËÝÕÓÇÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
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Από τον Αντριου Τζόνσον,
το 1868, στον Ντόναλντ Τραμπ

Η μεταρρύθμιση
Μακρόν δοκιμάζεται
στους δρόμους

Εως το τέλος της εβδομάδας είναι πιθανό να έχει υπερψηφιστεί η παραπομπή του

Απεργίες για το συνταξιοδοτικό

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Μόνο Î 4LKLM,ÔÜÙÎÇÒÒÏÑ×Ô
ÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÊËÔÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÎÔÇÖËØÍÃÇÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ
ËÑËÓÈØÃÕß®ËÃÖËÍËÒ×ÔÚÇÝÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÇËßÓËÍÁÛÎÓÕßÙÚ¦ÑÏÇÚÕß
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÖØÕÙÑËÃÓËÔÕß
ÙÚÕ ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÙßÔÊÏÑ¦ÚÕßÚÎÝ*.;¢ÏÒÃÖ¡ÇØÚÏÔÁà
ÇÌÕÆÖÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔØËÌÕØÓÏÙÚÏÑ×Ô®ÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔ*-+;ÑÇÏ
<5:(ÔÇÑÇÚÁÈÕßÔÙÚÎÔÇÖËØÍÃÇÑÇÚ¦ÚÎÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝÚÕß
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÕÆÖÕßÙßÔËÞÃàËÚÇÏÍÏÇÊÁÑÇÑÇÏÖÒÁÕÔÎÓÁØËÝ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚÕß¦Ø
¢ÏÒÃÖÑÇÚ¦ÌËØËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇ
ËÔ×ÙËÏÚÕÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÕ
ÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇ®ÁÒËÍÇÔ
ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÎÖØÕÙÑËÃÓËÔÎÙÚÕÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÕØÍ¦ÔÜÙÎ*-+;ÑÇÏ
ÚÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÙÜÓÇÚËÃÕÚÜÔ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×Ô<5:(ÕßÊÁÖÕÚËÙßÓÖÕØËÆÛÎÑÇÔÙÚÕÖÒËßØÄ
ÚÜÔÛËÜØÕÆÓËÔÜÔÜÝÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏ*.;ÑÇÏ-6
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇ
ÑÇÚËßÔ¦ÙËÏÚÎÔÕØÍÂÚÕßÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÑÇÏÎ
ÇÖØÄÙÓËÔÇÓÇàÏÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÓËÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô
ÙËÄÒÎÚÎÇÒÒÃÇÔÇÐËÖËØÔ¦
ËÑËÃÔÕÔÚÜÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÜÔ
ÚÕß ÇÌÂÔËÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÇÖËÏÒËÃÚÎÌÏÒÄÊÕÐÎ
ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÕßÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØÇÈÃÇÙËÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂ®ËÃÖË
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÈØ¦ÊßÕÍËÔÏÑÄÝ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÎÝ*-+;ÕØ¦Ô
¡ÖËØàÁËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎØÏàÏÑÂÊÏÇÌÜÔÃÇÚÕßÓËÚÎÞØÕÔÏÑÂ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÙÚÇÁÚÎÇÖÄÖÕß
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÕÐËÃÇÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕ
ÚÜÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÜÔÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®ÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÕÊÂÍÎÙË
ÚÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÕÆÝÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÜÔÓÁÙÜÔÓÇàÏÑÂÝ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ

ÙÎÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÌ¦ÔÎÑËÔÇÖØÕÚ¦ÙÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÄÌËÒÕÝ
ÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÚÜÔËØÍÇÙÏ×Ô
ÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕß×ÓÇÚÕÝÍÏÇÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÎÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÖÇØÇÓÁÔËÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎÜÝÖØÕÝÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß
ÓËÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝÑÇÛÇÃØËÙÎÝ©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÑÇÏÚÏÝÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÖØÄËÊØÕÏ
ÚÜÔÖÇØÇÖÁÓÌÛÎÑÇÔÎËØÕßÙÃÇËÓÖÄÊÏÙËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
;VÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÕÔÚØÏÕß
¬àÄÔÙÕÔÖÇØÇÖÁÓÌÛÎÑËËÖËÏÊÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÕÒÁÓÕß¬ÕÔ¡¦ÏÕÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÞØÕÔÏ¦ÝÎËØÕßÙÃÇÇÖÁÚßÞË
ÔÇÚÕÔÖÇØÇÖÁÓÉËÏÇÌÕÆÊËÔÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑËÎÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÊÆÕÚØÃÚÜÔ¬ÕÃÊÏÕ
ÙßÔÁÈÎÑÇÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÄÚÇÔÕ¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔÁÍÏÔË
ÕÊËÆÚËØÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎÕßÒÂÓËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÎÝÉËßÊÕØÑÃÇÝÑÇÏÚÎÝÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÎÔÇÙÑÕÆÓËÔÎ
¡ÄÔÏÑÇËÈÃÔÙÑÏ¥ÙÚÄÙÕÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎ
ËØÕßÙÃÇÄÖÕßÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÔÇÙßÒÒÁÐÕßÔ
ÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÉÂÌÕßÝ
©ÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ÌÁÚÕÝÛÇÙÂÓÇÏÔËÒÕÏÖÄÔËÃÙÕÊÕ
ÙËÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÚÇÔËØ¦ÕÒÒÕÃ
ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏßÖÕÛËÚÏÑ¦!ÙÚÜ
ÄÚÏÇÖÕÌÇÙÏàÄÚÇÔÎÑÇÛÇÃØËÙÂ
ÚÕßÛÇËÃÞËÚÕÌÏÒÄÚÏÓÕÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÕ¬ØÇÓÖ"½ÛÇÇÍÑÏÙÚØÜÔÄÚÇÔÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÔÇÚÕÔÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÔÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝÇÖÄÚÕÔÛ×ÑÕ"®ÔÜØÃàÕÔÚÇÝ

Ο Αμερικανός¨ÌÉÙ¨ØÑ~i¨ÖÉ{³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑØt~ÈÊo{ÐÑo{u~Ñ{tÑ¨ÑÐÊÜÒ{³uVÌÐØÜÓ³
KÑ¨ÖÈÙÖKÑ¨ÓØ~Ñ³io¨ËÉØUi~Ñ³ÒT¨iiÉÂÈËÑØ~Ñ{iÑ¨Ñ~ÜÈi³É¨oÑ{³Èo~¨ÓÈ

Ψηφοφόροι, τυφλά πιστοί στον πρόεδρο
Σύμφωνα ÐÉ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÙiÐ~ÊÉ{ØV0¨ÑÐÐ{ÒÇÉ{ÑÉ{~¨Ñ³ÉËÐÉÐÉoÒÜ¨KÒÙ{ÐÑ³ÛiÐ~¨Ñ³{~{ÚÑÑ³{ÒÜ
³ÈV0ÇÒ{³ÉVÓ¨{.Ò³É¨Ø~Ñ{ ÜËÇÑÐÉÚ$ÈÌ¨ÉVÉ~ÑË¨{ÉØ
Ü{³ÉËÉØÌØi(É{ÜKÒ{ÑV³$È{~Ì{~Ñ{³Ë{o~Ñ ~ÜoÜÌo{ÚÉ¨Ö{ÚÑÊÐ{ÑÉÑÒÜii³ÈÉÑ¨ËÈ³È¸Æ®VÌ³Ñi
ËÜÑ¨{ÜË³~Ó¨Ù{ÉÐÉ³iÜÑÍ~ÊÊ×~Ñ{ÐÒÜ{³ÑÐÉÙ{Ñ~¨{³ÊÙ{Ñ×¨Ò³¨{É~Ñ³ÐÐÈ¨ËÊ×VÑÜÜÒÜÌoÉ~Üo{~ÖÈ³ÊÐÑ³Ø³{Ø (åV0¨ÑÐ~Ñ³Ì¨ÚÉÑÈo~É³¨É{³ÈØÑÑ¨ÑË³i³ÈØ
É~ÜÓ~³¨ÉØo{ÑÑÑÑÙÉ{TÚÉË¨ÌÉÙ¨Øå~ÌÐi~Ñ{ÑÙÉÉ{KÉKÑ{ÚÖÑÈ³ÓØ{É~³{ÐÊÉ{ØVåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÓTÉ{~Ò{ÑÉ{¨¨Ê
³É~Üo{~ÌÐÑÈÑooËÇÉ{³ÑÌ¨{Ñ³iØÜ{³{~ÊØÑË¨ÉiØ ÜÓoTÉ{
³ÐiTÑ{ÐÌ¨ÑoÒÙÑØ~Ñ{É{Ù{~Ò³ÙiÐ×{ÜÓØÁ_À©VÈÙ{ÑÐ¨×É{³{Ø~ÓÉ{Ø~Ñ{³ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³Ñ³È~{ÖÉ³iÙ{Ñ¨ÒÚÉ¨{ÈÐËÑØ~Ñ{³iÙiÐ{È¨oËÑÐ{ÑØÑ¨ÒÜÜiÜiØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØV{i××Ì¨{³ÈÑ~ÜÈÚÖ³È×ÜÒ³¨ÌÉÙ¨V³Ë
ÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÉÑÉ~ÜÓÂÈÚ¨{ÑÐKÉÈ³{~Ò
ÚÕÔÖØÄÚËØÕÇÔÁÔÚÏÓÕÈÃÕÚÕßÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÓ¦ÒÒÕÔÑÒÃÔËÏÖØÕÝÚÎ
ÊËÆÚËØÎËÑÊÕÞÂÔÇ¦ÒÒÕßÖÕÛËÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÖÕßÛÁÚÕßÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÛÇÃØËÙÎÝÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔÕÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÝÚÕßÑÇÏ
ÙÎÓËØÏÔÄÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
¡¦ÏÑËÔÝÛÇÂÚÇÔÖØÕÚÏÓÄÚËØÕÝ
ÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖ

«Τσίρκο και όνειδος»
©ÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÖÒÂØÜÝ
ËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÕÏÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖ
ÇÖÕÑÂØßÐÇÔÚÎÔÁØËßÔÇÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÚÙÃØÑÕÑÇÏÄÔËÏÊÕÝ®
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÃÊÏÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÔËßÚËÒÏÙÓÄÚÎÝÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÒËÖÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÍÏÇËÖÏÙÑÁÉËÏÝ
ÙÚÎÔÚÕßÇÒÁÚÇÁÍÏÔÇÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕßÙÚËØÏÑ×ÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÕÓÕáÊË¦ÚËÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÔÇ
ßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÑÇÏÔÇÇÖÕÔÕÓÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¦ØÔÎÙÎÚÕß

ËßÑÕÆ©ÃÑÕßÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓË
ÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÇÖÕÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÔÕÓÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎËØÓÎÔËÆÛÎÑË
ÖÞÇÖÄÚÎÔÙÆÓÈÕßÒÕÚÕß¬ØÇÓÖ
ÁÒÏÇÔ ÄÔÍÕßËáÜÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÓÃÇÖÇØ¦ÔÕÓÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ®
¬ÕÖÕÒÏÚÏÑÄÊÏÇÑÆÈËßÓÇÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÇÎÇØÞÏÑÂÇÖØÕÛßÓÃÇÚÎÝ
§¦ÔÙÏËÒÄÙÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÕßÒÂÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝÄÚÏÛÇÍÃÔËÏÓÖÕÆÓËØÇÔÍÑÍÏÇ
ÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚËÒÏÑ¦
ÙÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÚÕÔÖØÕÙËÞÂ§ÕÁÓÈØÏÕ
©ÖÜÝËÐÂÍÎÙËÄÓÜÝÎÃÊÏÇÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÇÇÊÏ¦ÙËÏÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÊËÔ¦ÌÎÙËÖËØÏÛ×ØÏÇÙÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝ
ØËÇÒÖÕÒÏÚÃÑÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÇÛËÙÓÏÑ¦
ÇÔÚÃÈÇØÇÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÇÓË-

ØÏÑÇÔÏÑÄÆÔÚÇÍÓÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÕÈÇØ×ÔÇÊÏÑÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝ
ÇßÚ¦ÙÚÇÕÖÕÃÇÑÇÚÁÒÎÐËÎÁØËßÔÇ!ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÖÃËÙË
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇÔÐÁÔÕÎÍÁÚÎÚÕÔ
©ßÑØÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÕÒÕÔÚÃÓÏØ
ËÒÁÔÙÑÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÔÇÖÇÐÃÜÙÎÚÕßÈÇÙÏÑÄÚËØÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕß
ÚÕßÚÕÚÕß¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÑÈÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕÔÄÚÏÙËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ ÃËÈÕÊËÔÛÇËÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÔßÖÕÙÞËÛËÃÙÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ¡ÖÕØËÃÍÏÇ
ÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÕÏÊÏËÌÛÇØÓÁÔËÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÔÇËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔËÃÝÍÏÇ
ÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÜÙÚÄÙÕÚÃÖÕÚÇÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÒÒÜÙÚËÎÃÊÏÇËÖÏÚØÕÖÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝÕßÒÂÝÇÖÁÌßÍË
ÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÖÇÍÍËÃÒËÏÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÊÜØÕÊÕÑÃÇÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÃÙÜÝËÖËÏÊÂ
ÕÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝÖËØÃÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÓË
ÚÕÔ©ßÑØÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÊËÔÂÚÇÔ
ÑÇÒ¦ÙÚÕÏÞËÏÕÛËÚÎÓÁÔËÝÍÑÇÚÁÒËÏÉËËÖÃÙÎÝÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝ
ÖÇØÇÑ×ÒßÙÎÝÚÕßÁØÍÕßÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÖÕßËÃÞËßÖÇÏÔÏÞÛËÃÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕßªÄÓÖËØÚ
¡ÏÕÆÒËØÍÏÇÚÎØÜÙÏÑÂÇÔ¦ÓËÏÐÎ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏËÔ¦ÍÕÔÚËÝ
ËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇ
ÖËÃÙÕßÔ¦ÒÒÇÓÁÒÎÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß
ËÑÚÄÝÇÖÄËÑËÃÔÇÚÕßÊÏÑÕÆÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÕÖÁÊÕß¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÑÒÃÓÇÕÏÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÙË
ÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÒßÚÎÝÖÄÒÜÙÎÝÑÇÏ
ÓËÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÖÕÒßÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÑÇÏÇÒÒÎÒÕÙÖÇØÇÙÙÄÓËÔÕÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÌÇÈÕØÃÔÇÁÞËÏÐËÞÜØÃÙËÏÑÏ
ËÔ×ÇÖÕÓÁÔËÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÝ
ÞØÄÔÕÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÓÕÔÕÓÇÞÃÇÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖ

Νέα κινητοποίηση
την ερχόμενη Τρίτη –
Εντύπωση προκαλεί
η συμπόρευση συντηρητικών σωματείων με
θεωρούμενες μαχητικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
Ú¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
©ÏÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÕÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÚÇÓËÃÌÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÑÇÚ¦ÚÜÔÔÇàÃ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËËÏÊÏÑÄÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÏÖÒÕßÙÏÕÖ¦ØÕÞËÝÁÑÚÇÑÚËÝÇÓÕÏÈÁÝÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ÇÌÕÙÃÜÙÂÚÎÝÙÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ
ÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ§ÚËÑÜÒÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÎÔ
ÒÍËØÃÇÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ 
ÖØÕÙÂÒÜÙÎÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÞÜØÕÌßÒÇÑÂÝÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÎ¦ØÔÎÙÂÚÎÝÔÇÖØÕÙÞÜØÂÙËÏÙÚÕ
ÖÒËßØÄÚÜÔÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑ×Ô
ÕÖÇÊ×ÔÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÒÍËØÃÇÝ®ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÇÔÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎ
ÚÎÝÔËÕÍÁÔÔÎÚÎÝÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕ 
REUTERS

EPA / IAN LANGSDON

Οι αναλυτές
προεξοφλούν ότι, σε
αντίθεση με τη Βουλή,
η αντίστοιχη πρόταση
θα καταψηφιστεί στη
Γερουσία τον Ιανουάριο.

EPA / TRACIE VAN AUKEN

Μαύρα Χριστούγεννα ÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏ
ÚÇÌËÚÏÔ¦ÍÏÇÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕßÒÂÔÇ
ÁÞËÏßÖËØÉÎÌÃÙËÏÙÚÎÔÕÒÕÓÁÒËÏ¦
ÚÎÝÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß¡ÖÕØËÃ
ÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÔÇÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÚÎÔ
ÑÇÚÇÉÂÌÏÙÎÚÎÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÙÚÎËØÕßÙÃÇÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÇÒÒ¦ÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÁÞËÏÂÊÎ
ÍÃÔËÏÑÇÏÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÔÃÑÎÍÏÇÚÕ ÄÓÓÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
©ÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖÇÖÕÑÎØÆÙÙËÏÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÜÝÑßÔÂÍÏÓÇÍÏÙÙ×Ô®
ÑÇÏÖÇØÇÖÕÓÖÂÒ¦ÏÚ®ÎÇÒÂÛËÏÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÖÒÁÕÔÚÕÔÈÇØÆÔÕßÔ
ÊÆÕÙÕÈÇØÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ!ÎÑÇÚ¦ÞØÎÙÎËÐÕßÙÃÇÝÇÌÕÆÙÚÎÔßÖÄÛË-

ÑÇÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝÑÇÏÚÕßÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔ
ÖÇØ¦ÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÑÒÃÓÇÑÇÝÑÇÚÇÙÚÕÒÂ
ËÑ¦ÖÕÏËÝ¶ËÒ¦ÞÏÙÚËÝ¶ßÖÕÞÜØÂÙËÏÝÖØÕÁÈÎÂÊÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¢ÏÒÃÖ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÎÔÁÓÖÚÎÇÔÕÏÑÚÂ
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÖØÕÔÕÓÃÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÄÖÜÝÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÑÇÏÕÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝ¬Ç
ËÏÊÏÑ¦ÖØÕÔÄÓÏÇ®ÚÇÕÖÕÃÇ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÇÊÏÑ¦àËÏÜÝ
ÇÔÇÞØÕÔÏÙÚÏÑ¦ßÖÕÒËÃÓÓÇÚÇ®
ÓËØÃàËÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇËÌÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓË-

Σιδηροδρομικοί, É¨oÑÇÌÐÉ{³ÑÐÓÑÐÑÇ{~ÊØÐÉ³Ñ×¨ÒØVÑ³ÈÐ{~Ë~Ñ{È¨KÓ³ÉØVÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~Ë~ÒKoÊ~Ñ³ÈØÙ¨ÌÐÈØ
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Η επόμενη μέρα
για Βρετανία
και Ευρώπη
Μονόδρομος το Brexit μετά την άνετη
πλειοψηφία που εξασφάλισε ο Τζόνσον
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οι πολιτικοί ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÃÙÜÝÇÔÇÚØÁÞÕßÔÙÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ÁÓÖÚÎÝÍÏÇÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔÖ×Ý
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÑËØÊÃÙËÏÓÏÇ
ÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚØËÏÝÓÄÔÕÒÁÐËÏÝ!
.L[)YL_P[+VULßÚÄÂÚÇÔÄÒÕ
ÑÏÄÒÕÖÕßËÃÞËÔÇÖËÏÕ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÖËØÏÄÊÕßÓÎÊÏÙÚ¦àÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÔÇÑØßÌÚËÃÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÑÇÚÇÉÆÑÚÎÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏËÔÕÞÒÎÚÏÑÁÝËØÜÚÂÙËÏÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔ
ÍÏÇ¦ÒÒÇÌÒÁÍÕÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÍÜÚÜÔÇÊÆÔÇÓÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕß
ÎÓÕÔÕÛËÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÂÒÜÙÂÚÕß
ÊÏÑÇÏ×ÛÎÑËÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝ¦ÔËÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÊØ×ÔÙËÙÆÔÕÒÕ
ÓËÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÍÏÇÚÕßÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÎÝ¡¦ØÍÑÇØËÚ¦ÚÙËØÁÛËÙË
ÚÁÒÕÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÇØ¦ÒßÙÎ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ,ÔÜÙÎÝÖÕßÑØ¦ÚÎÙË
ÚØÏ¦ÓÏÙÏÞØÄÔÏÇ¬Õ)YL_P[ËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÊØÄÓÕÝÞÜØÃÝËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÕßÒÂÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÛÇÉÎÌÃÙËÏÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÔÄÓÕÖØÏÔÇÖÄ
ÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÑÇÏÎØËÚÇÔÃÇ
ÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏËÖÏÙÂÓÜÝÚÎÔ
ÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÚÕß
¬ÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÈÇØÆÚÎÚÇÇßÚÂÝÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÑÇÏÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÚÕÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÚÎÝÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÚÎÊÏËÛÔÂ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
©ÚÏÊÂÖÕÚËÑÇÏÔÇÑÇÚÇÒÕÍÃÙËÏ
ÑÇÔËÃÝÙÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÍËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÓÖÕßÒÔÚÄàÇÝ¬ÕÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÇÒ×ÙËÏÚÕÔÊÂÓÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙËÁÔÇÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÖËÊÃÕ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÁÔÇÔ
ÊÎÓÕÌÏÒÂÊÂÓÇØÞÕÄÖÜÝÕ ËÔ
ÃÈÏÔÍÑÙÚÕÔÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÕ
ÖØÕÌÃÒËÔÄÝÇÏØËÚÏÑÕÆßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÇÔÕÏÞÚÄÓßÇÒÕßÙËÑÕÏÔÜ-

ÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÚÜÔÕÓÕÌßÒÕÌÃÒÜÔÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÑÇÏÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎßÚÂÚÎÌÕØ¦ÁÊËÏÐËÁÔÇ
ÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄËÛÔÏÑÕÒÇáÑÄ
ÖØÄÙÜÖÕÖÕßÚÕßËÖÁÚØËÉËÓË
ÖÕÒÏÕØÑÎÚÏÑÄÑØÏÄÚÕ)YL_P[ÔÇ
ÍÑØËÓÃÙËÏÚÕÑÄÑÑÏÔÕÚËÃÞÕÝ®
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô!ÊËÑ¦ÊËÝÇÖÄÚÇ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÚÕßÝÖØÕÖÆØÍÏÇÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÂÇÖÕÈÏÕÓÎÞÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎÈÄØËÏÇÍÍÒÃÇÑÇÏÚÇ¡ÃÔÚÒÇÔÚÝÖÁØÇÙÇÔÙÚÕßÝ¬ÄØÏÝ
ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÚÕÑÄÓÓÇÚÕß
¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎ
ÂÚÚÇÚÕßÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕ
ØÑËÚÕÃÁØÏÐÇÔÚÕÌÚÇÃÐÏÓÕÙÚÕ
ÇØÏÙÚËØÃÙÚÏÑÕ®ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß
ÄØÓÖÏÔËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÇÖ×ÛÎÙËÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÇßÚÄÝÂÚÇÔ
ÕÑßØÏÄÚËØÕÝÒÄÍÕÝ©ÒËÝÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÑÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÁÖËÙÇÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓÁÙÇÁÊËÏÞÔÇÔÄÚÏÚÕ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο
αποχώρησης χωρίς
συμφωνία με την Ε.Ε.,
ομιχλώδες το μέλλον
Σκωτίας και Βόρειας
Ιρλανδίας.
ËÑÒÕÍÏÑÄÓÇÔÏÌÁÙÚÕÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÓËÚÎÔÁÓÌÇÙÎÖÕßÁÊÏÔË
ÙÚÕËÛÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏ
ÙÚÕÔÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝ
ÂÚÇÔÇØÑËÚ¦ÊÎÓÕÌÏÒÁÝÑÇÏÚÕßÝ
ÈÕÂÛÎÙËÔÇÑÒËÃÙÕßÔÑ¦ÖÜÝÚÎÔ
ÉÇÒÃÊÇÁÙÚÜÖØÕÙÜØÏÔ¦©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕ
ÁÖÇÏÐËÚÕÔØÄÒÕÚÕßÇØ¦ÚÏÝ
ÖÇØÕÏÓÏ×ÊËÏÝÍÑ¦ÌËÝÚÕßÃÙÜÝ
ÑÇÏÞ¦ØÎÙËÇßÚÁÝÕ¬àÄÔÙÕÔËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÙÚÇÓ¦ÚÏÇÖÕÒÒ×Ô
ÖÏÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÇÖÄÁÔÇÔÐÆÒÏÔÕ ÄØÓÖÏÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÚÕß¬ËØÁàÇ
¡ÁÏ©ÏËÖÏÑØÃÙËÏÝÖÕßÊÁÞÛÎÑË

Αυτή ³i³{oÐÊVÌ¨{Ø0ÇÌÉËÑ{{TÈ¨Ì³É¨Ø¨ÚÈÈ¨oÌØÈÉËTÉi¨É³ÑËÑÑÌ³iÉTÊ³È0Ì{ÜÉ¨Ó¨Ù{É³³ËTiÐÑ³iØÇÊØ
³ÈV³Ò¨³ÑØ³TÑ¨³Ë³ÈÑooÜ{~ÖÉÚ{~{ÐÖ

Brexit, αλλά τι Brexit;
Oτι η ΒρετανίαÚÑÑT¨ÊÉ{³{Ø´ÑÈÑ¨ËÈÑÌ³i  ÉËÑ{
ÜÓKÓKÑ{0³{ÚÑoËÉ{ÐÉ³ÒÑ¨ÑÐÓÉ{³ÌÑKÓKÑ{åÌ³i
i'ÉK¨ÈÑ¨ËÈÚÑÑ¨TËÈÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ{ØÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØo{Ñ
³iÐÉÜÜ³{~ÊÉÐ¨{~ÊTÓi³ÙÖÜÉÈ¨$0ÇÌÓTÉ{ÈTÉÚÉËÌ³{ÚÑÈÒ¨ÂÉ{ÈÐ×ËÑÐÓT¨{³³ÓÜØ³È¸Æ¸ÆVÑÜÜÒÑÈ³Ì
ÚÉ¨ÉË³Ñ{ÑËÚÑåÒÜoÉØÉÐ¨{~ÓØÈÐ×ËÉØ³iØ  ÐÉÒÜÜÑ
~¨Ò³iVÌØÑÑÙÒØVT¨É{Ò³i~ÑÑ¨~É³ÒT¨Ì{Ñ$0ÇÌÙÉ
×ÑËÉ³Ñ{Ù{Ñ³ÉÚÉ{ÐÓØÑ³¨ÑKÊÂÉ{ÉÐÒ~¨ØÑÈ³ÊiÙ{ÑÙ{~ÑËÑVo{Ñ³Ë³ÐÉ³ÑÂÖiT¨Ñ³ÈÚÑ¨ÓÉ{ÑÈÐÐ¨×É³Ñ{ÐÉKÑ{~ÖØ
~ÑÌÉØ³iØÉ{ÑËÑØÑo¨ÒØT¨ËØÑÓTÉ{~ÑÓÑÜÌoÒÉÑÈ³ÖØ ÐÓØV³ÉÙÉTÌÐÉÉÌØTÑÙÈØ¦_Áx²VT¨ËØÈÐ×ËÑÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØVÐÉÌV³{ÑÈ³ÌÈÉÒoÉ³Ñ{VÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑK¨Ë~É³Ñ{³¨ËÇ³Ñ
ÕÎÍÁÚÎÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆ
ËÃÞÇÔÑÇÏÇßÚÁÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÝ
¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÕ ÄØÓÖÏÔÇØÔÕÆÔÚÇÔÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÔÇÖ¦ØËÏÛÁÙÎÙÚÕÑÇÚËÐÕÞÂÔàÂÚÎÓÇÖÕß
ÑØÏÔÄÚÇÔÙËÇßÚÁÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÛÁÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß
ÙÚÎÔ¡¦ÒÏÙÚÇËÔ×ÚÕ
ÁÒËÍËÄÚÏÛÇÙËÈÇÙÚËÃÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÒÇáÑÂÝËÚßÓÎÍÕØÃÇÝÚÕß
ÙËÇßÚÁÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÇÙÙÄÚÇÔßÖÁØÊËÆÚËØÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÙÚÕÕÖÕÃÕÚÕØÍÇÚÏÑÄ
ÄÓÓÇÊËÔÛÇÁÖÇÏØÔËËÖÃÙÎÓÎ

ÛÁÙÎÒÒ¦ÕÆÚËÎÎÍÁÚÏÝÚÜÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÜÔ¬àÕÕßÃÔÙÕÔËÃÞË
ÑÇÒÆÚËØÎÚÆÞÎ¢ÏÒÕÊÕÐ×ÔÚÇÝ
ÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß9LTHPUÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÕ)YL_P[ÓË
ÇÖÒÂÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÕßÒÂÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßËØÁÛÏÙËÚÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦
ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÖÕÒÒ×ÔÔÑÇÏ
ÕÏ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏßÖÕÙÚÎØÃÞÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÑÇÏÁÔÚßÖÇÏÙÞßØÂÝËÖÏØØÕÂÝÄÖÜÝÕ,JVUVTPZ[
ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇËÑÒÁÐÕßÔÖÇØ¦
ÓÄÔÕÔÈÕßÒËßÚÁÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÊËÔÂÚÇÔÎÇØÞÎÍÄÝÚÕßÝ

ßÚÂ ÚÎ ÙÚÏÍÓÂ Õ ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔ ËÃÔÇÏ Õ ÏÙÞßØÄÚËØÕÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÕßËÃÞËÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß¬ÄÔÏ
¡ÖÒËØ©ÞÏÓÄÔÕÔÑÁØÊÏÙË¦ÔËÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÕßÒÂÚÜÔ
ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÇÒÒ¦ÊÏÇÛÁÚËÏÓÏÇ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙßÙÖËÏØÜÓÁÔÎ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÁÞÕÔÚÇÝ
ËÐÕÙÚØÇÑÃÙËÏÞÜØÃÝÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÕßÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß
9LTHPU©ÒÕÏÕÏÇÔÚ¦ØÚËÝÚÜÔÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕ9LTHPUÑÇÏÑÇÚÁÈÎÑÇÔ
ÓËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝ
ÇÖÁÚßÞÇÔÔÇËÑÒËÍÕÆÔßÚÄÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÕÊØÄÓÕÝ
ÍÏÇÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÙÚØÜÓÁÔÕÝ
ÓËØÕÊÕÖÁÚÇÒÇ

Το άμεσο πρόβλημα
¬ÕÇÓËÙÄÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÌÕØ¦ÚÇÙËÏÙÓÕÍËÔÂØÂÍÓÇÚÇÖÕß
ÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÙßÔÕÞÂÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÚÎÑÜÚÃÇÚÕ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ:57ÚÎÝ§ÃÑÕÒÇÚÁØÚàÕÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÏÝÇÖÄÚÏÝ 
ÁÊØËÝÑÇÏÂÊÎàÂÚÎÙËÊËÆÚËØÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇ
¡ËÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝÔÇËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÎÔÕÏÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÊßÔÇ-

Ó×ÙÕßÔÇÖÄÚÎÔÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÚÕßÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇØÒÇÔÊÃÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÖÂØÇÔËÒÇÌØÆ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔÔÜÚÏÑ×Ô
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÖÁÚßÞËÓËÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÕ¬àÄÔÙÕÔÍÏÇÚÕ)YL_P[
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÙÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÓÁÞØÏÝÄÚÕßÑÇÛÕØÏÙÚËÃÚÕ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕ¡ÖÁÒÌÇÙÚÛÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÑÇÔÄÔËÝÓËÚÕÕßÈÒÃÔÕÑÇÏ
ÄÞÏÓËÚÕÓËÍ¦ÒÕÈØËÚÇÔÏÑÄÔÎÙÃ
ßÚÄÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙÆÔÕØÕÙÚÎ
¦ÒÇÙÙÇÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝÛÇÊ×ÙËÏÔÁÇ×ÛÎÙÎÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔËÛÔÏÑÏÙÚ×ÔÍÏÇÊÏÇàÆÍÏÕ
ÓËÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏËÖÇÔÁÔÜÙÎÓË
ÚÎÓÎÚÁØÇÖÇÚØÃÊÇ
ÔÒ¦ÈËÏÑÇÔËÃÝßÖÄÉÎÑÇÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÖÇØ¦
ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÝÊÏÇÚÂØÎÙÇÔÚÕ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÉÂÌÜÔÑÇÏËÊØ×Ô
ÙÚÎÔ©ßÇÒÒÃÇÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÇÈÃÇÙÚÇ!ÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÕÌËÃÒÕßÔÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄ
ÚÕßÝÛØÃÇÓÈÕÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÍÍÒÃÇ©¬àÄÔÙÕÔÑÁØÊÏÙËÚÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÖÕÔÚ¦ØÕÔÚÇÝÙÚÕÞÇØÚÃÚÕßÇÍÍÒÏÑÕÆ
ËÛÔÏÑÏÙÓÕÆ¬×ØÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝ

H πολιτική της εξάντλησης
THE NEW YORK TIMES
Δύο ομάδεςËÑÒÕÍÁÜÔÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔ
ÙÂÓËØÇÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÓÃÇËÐÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÚÕÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕÊÎÒÇÊÂÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÎÝËØÍÇÚÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÏÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÏÝÑÇÏÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÇÔÓËËÔÁØÍËÏÇÚÕ)YL_P[ÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇ¬ÕÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕÈÒÁÖËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß
ÔÇËÐÇÙÛËÔËÃÑÇÏÔÇßÖÕÞÜØËÃÑÇÏ
ËÖÏàÎÚËÃÁÔÇÔÙÑÒÎØÄ®¦ÔÊØÇÖÕß
ÛÇÚÕÔÇÔÇàÜÕÍÕÔÂÙËÏ
ÊËÆÚËØÎÕÓ¦ÊÇËÃÔÇÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕÖØËÑÇØÏ¦ÚÕ®§ÁÕÏÓÕØÌÜÓÁÔÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÖÕßÖÇÍÏÊËÆÚÎÑÇÔÙÚÎÒËÍÄÓËÔÎNPNLJVUVT`®
ÄÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÔÕÏËßÁÒÏÑÚËÝÑÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÁÝÓÕØÌÁÝËØÍÇÙÃÇÝßÚÕÃËÖÏàÎÚÕÆÔÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÕ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÑÇÏÕ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÕÏÕÖÕÃÕÏßÖÄÙÞÕÔÚÇÏÊÜØË¦ÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÊÜØË¦ÔÔÚËØÔËÚÑÇÏ
ÈØËÌÕÔÎÖÏÇÑÂÌØÕÔÚÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÊÎÒÇÊÂÖÕßÇÖÕÙÑÕÖÕÆÔÔÇÚÕßÝ
Ê×ÙÕßÔÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ßÚÁÝÕÏÊÆÕÕÓ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÊÏÇÌÁØÕßÔÑÇÚ¦ÖÕÒÒÕÆÝÚØÄÖÕßÝ
©ÚÇÔÕÏÖØÕÒËÚ¦ØÏÕÏËÖÏÚÃÛËÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝËÞÛØÕÆÝÚÕßÝÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ÇÖÄÓÏÇÛÁÙÎÛËÜØÕÆÓËÔÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÇÚÜÚËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÁÚÙÏÕÏ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕßÝËÃÔÇÏÜÓÁÝÑÇÏÍËÓ¦ÚËÝÖÏÑØÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝÄÚÇÔÚÕ
ÖØËÑÇØÏ¦ÚÕ®ËÖÏÚÃÛËÚÇÏÚÕÖØ¦ÚÚËÏÇÖÄÓÏÇÛÁÙÎÎÛÏÑÂÝÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇÝÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕÕÏËÖÏ-

ÛÁÙËÏÝÚÕßÈØÃÛÕßÔÞÒËßÇÙÓÕÆ
ÊÏÇÑÜÓ×ÊÎÙÎÝÑÇÏÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÝ
©ÓÜÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇËÔÚÕÖÏÙÚÕÆÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÃ
ÓËÚÇÐÆÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕßÑÇÏÖØËÑÇØÏ¦ÚÕß®ÓÌÄÚËØÇÚÇÑÏÔÂÓÇÚÇ
ÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÍËÔÏÑËßÓÁÔÕÌÄÈÕÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÓÌÄÚËØÇ

Το αποτέλεσμα
της αναμέτρησης
καθορίστηκε
από το γεγονός
ότι οι περισσότεροι
ψηφοφόροι είχαν
εξουθενωθεί
από τον Κόρμπιν
και τον Τζονσον.

Πρωτοσέλιδα ³K¨É³Ñ{~É×iÐÉ¨ËÙ³iÉÐÓi³É~Üo

ßÏÕÛËÚÕÆÔÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ÕØ¦ÓÇÚÇÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÖÕßÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÕßÙÃÇÎÊßÙÚÕÖÃÇ
ÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙÚÕÄÖÏÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝ
ÚÜÔÇÑÚÏÈÏÙÚ×Ô
ÔÚØÕÓËÝÕÏÊÆÕÕÓ¦ÊËÝÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇËÃÔÇÏ
ÖÇÔÁÚÕÏÓËÝÔÇÇÔËÞÛÕÆÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÓÇØÚÃÇ®ÚÕßÎÍÁÚÎÚÕßÝ¶
ØÇÚÙÏÙÓÄÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÑÇÏÇÔËÔÚÏÓÄÚÎÚÇ¶ÇØÑËÃÇßÚÄÝÔÇÛÁÒËÏ
ÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÙÚÕÖÒ¦ÏÚÕßÝÓÌÄÚËØËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÓÎØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÃ
ÇÖÕØØÃÖÚÕßÔÚÎÔ¦ÖÕÉÎÖÜÝÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÕÖËØÏÖË-

ÖÒËÍÓÁÔÕÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÙßÓÈÏÈ¦àÕßÓËÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÓÇÝÓË
ÇßÚÕÆÝÖÕßÊÏÇÌÜÔÕÆÓË
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚÁÝÕÏ
ÊÆÕÕÓ¦ÊËÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÑÇÏÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝ
¥ÙÚÄÙÕßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÓÏÇÚØÃÚÎ
ÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÍÃÔËÏÃÙÜÝÚÕÖÏÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÓÂÓÇÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ
Ù×ÓÇÚÕÝÙËÑÇÏØËÚÇÔÃÇ
ßÚÂËÃÔÇÏÚÕËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕ 
ÚÜÔËÑÒÕÍÁÜÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊËÔ
ÖØÕÙÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÚÕßÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔÙß-

EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Του DAVID BROOKS

ÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÚÕßÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÃÔÇÏÄÒÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÎÛËÃÇÖÄÚÕÔÇÁÔÇÕÖÄÒËÓÕ
ÓËÚÇÐÆÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕßÑÇÏÖØËÑÇØÏ¦ÚÕß®ßÚÂÇÑØÏÈ×ÝÎËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÁÞËÏËÐËÒÏÞÛËÃÙËÓÏÇÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÎÝÁÓÖÚÎÝÑÇÛÕØÃÙÚÎÑËÇÖÒ¦ÇÖÄÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏËÃÞÇÔËÐÕßÛËÔÜÛËÃÇÖÄÚÕÔ
¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÑÇÏÚÕÔ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔ
ßÚÕÃÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÙÚØÇÚÄ-

ÖËÊÕÚÜÔËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÜÔÊËÔÇÔÚÁÞÕßÔ¦ÒÒÕÔÇÚÕßÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÑÇÏ
ÔÇÚÕßÝÈÕÓÈÇØÊÃàÕßÔÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÛÁÓÇÚÇÑ¦ÛËÒËÖÚÄÚÎÝÎÓÁØÇÝÒÒÜÙÚËÁÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÚÎàÜÂÚÕßÝÁÒÕßÔ
ÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÙÜÙÚÂÚÎÝÛÁÙÎÑÇÏÔÇ
ÈØÕßÔÔÄÎÓÇÉßÞÇÍÜÍÃÇÙÆÔÊËÙÎÑÇÏÎÛÏÑÂÙËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÖÁØÇ
ÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝ®ÚÕß;^P[[LY
ÑÇÏÚÏÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝ
ËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÖÕßÚÕßÝÁÞËÏÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕßÝÑ¦ÔËÏÔÇÈÒÁÖÕßÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÑÇÏ
ÁÞÕßÔÓÏÇÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏàÕÆÓËÙË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚØÕÓÇÑÚÏÑÕÆÝÑÇÏØÕÆÝ
¥ÙÚÄÙÕÚÕÈÇÙÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÜÔ
ËÃÔÇÏÎÙßÙÚÕÒÂÚÕßÝËÔÍËÓÃàÕßÔ
ËÔÁØÍËÏÇÇÖÄÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÄÖÜÝ
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÎÑ¦ÔËÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ¬ÕÁÔÙÚÏÑÚÄÚÕßÝ
ÚÕßÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÕ
ÑËÌ¦ÒÏÞÇÓÎÒ¦ÑÇÏÇÖÒ¦ÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÄÒÎÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÝ
ØÕÒËÚ¦ØÏÕÏÑÇÏÓÁÒÎÚÕßÖØËÑÇØÏ¦ÚÕß®ÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇ
ÑËØÊÃÙÕßÔÚÕÔÇÔÇÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖÄÒËÓÕÇÒÒ¦ÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÑÇÚÇÚØÕÓÕÑØÇÚÂÙÕßÔÛÇßÓ¦ÙÏÇÚÕßÝ
ÖÏÕÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝ
¡ËÇßÚÄÔÇÑØÏÈ×ÝÚÕÚØÄÖÕÕÏ
ËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÏËÑÒÕÍËÃÝÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÊÏÇÏÜÔÃÙÕßÔÚÎÊßÙÚßÞÃÇÚÕßÝÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÌØÏÑÚÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÑ¦ÛËËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÕØÍÇÔÜÛÕÆÔËÖÇØÑ×ÝÕÆÚËÔÇÍÃÔÕßÔÇØÑËÚ¦ÊÎÓÏ-

ÕßØÍÏÑÕÃÑÇÏËßÌ¦ÔÚÇÙÚÕÏ×ÙÚËÔÇ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÑ¦ÚÏÖÕßÖÏÛÇÔ×ÝÕÏ
ÃÊÏÕÏÔÇËÖÏÛßÓÕÆÔ
ØËÚÇÔÃÇÈÃÜÙËÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÎÑÇÏ
ÖÏÕÖÕÒÜÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ©¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ×ÝÛØÏ¦ÓÈËßÙËÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÖËØÃÖÕß ÚÜÔÉÂÌÜÔßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÓËØÏÑ×ÝÙÚÕßÝËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕßÝËÑÒÕÍËÃÝÖÕßËÖÁÒËÐÇÔ
ÚÎÔËÛÔÏÑÂÊÎÓÇÍÜÍÃÇÚÜÔ¬ØÇÓÖ
¬àÄÔÙÕÔÇÔÚÃÚÕßÚÇÐÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÚÜÔ¦ÔÚËØÝ ÄØÓÖÏÔ
ÚÏÝÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ
ÁÞËÏÇÑÄÓÎÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂ ÙËÒÃÊÇ
ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÓÃÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÝÔÇ
ËÃÙÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÝÄÖÜÝÓÖÕØËÃÝ
ÔÇËÃÙÇÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝÞÜØÃÝÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙËÓÏÇÊÏÇØÑÂÖÕÒËÓÏÑÂÙÆØØÇÐÎ¬ÕÇÙÚÁØÏÚÕßÏÚ
¡Ö¦ÚÏÍÑÏÍÑÊÎÓ¦ØÞÕßÚÎÝ¦ÕßÛ
¡ÖËÔÚÚÎÝÔÚÏ¦ÔÇÑÇÏßÖÕÉÎÌÃÕß
ÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÚÕÇÔËÈÇÃÔËÏ
ËÔ×ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÍÏÇÚÕÔ
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÊßÕ
ÚÕßÝÊËÔÖØÕÑÇÒËÃËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÙÚÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ
¬ÕÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËØ×ÚÎÓÇ
ÜÙÚÄÙÕÖÕßÍËÔÔ¦ÚÇÏÙÂÓËØÇÓËÙÕÆÔÚÕÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔÕÏËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÔÁÒÛÕßÔÇÖÄÚÎÔ
ÑÄÖÜÙÂÚÕßÝÚÕÔÑßÔÏÙÓÄÑÇÏÚÎ
ÙßÙÚÕÒÂÚÕßÝÑÇÏÔÇÒ¦ÈÕßÔÛÁÙÎ
ÙÚÎÓ¦ÞÎ
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Οι ωκεανοί πεθαίνουν από ασφυξία
Η κλιματική αλλαγή και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν μειώσει το οξυγόνο τους από 2% έως 50%
ÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝ
àÜÂÝÓÇÝ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÕ§ÚÇÔÇÌÄÒËáÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÖØÕÙÁÐÕßÓËÑÇÏÔÇÌØÕÔÚÃÙÕßÓËÚÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÄÖÜÝÓÇÝ
ÌØÕÔÚÃàÕßÔÇßÚÕÃ®
¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÚÇÊËÏÔ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÊËÔ
ÙÚÇÓÇÚÕÆÔÙÚÎÔÇÖÕÐßÍÄÔÜÙÎ
ÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔØÄÙÌÇÚÎÓËÒÁÚÎ
ßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÕÏÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝ
ÙÚÕÔØÑÚÏÑÄ ÆÑÒÕÖÇØÁÓËÏÔÇÔ
ßÉÎÒÁÝÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÞØÄÔÕßÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙßÔÁÈÇÒË
ÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÖ¦ÍÜÔÑÇÏÓËÚÁÈÇÒËÚÎÔ
ÇÖÕØØÄÌÎÙÎÚÎÝÛËØÓÄÚÎÚÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÚÂÐÎÚÕßÝÁÞËÏ
ÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÕÔÊÏÇÚØÕÌÏÑÄÏÙÚÄÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËÔÏÙÞÆËÏ
ÚÎÔÂÊÎÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔßÊ¦ÚÜÔ

Της KENDRA PIERRE - LOUIS

THE NEW YORK TIMES

Ανησυχητική τάση

SHUTTERSTOCK

Oι ωκεανοί ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÇÙÌßÑÚÏÕÆÔÂÑÇÒÆÚËØÇÖËÛÇÃÔÕßÔÇÖÄ
ÇÙÌßÐÃÇËÇßÚÄÚÕàÕÌËØÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇÑÇÚÁÒÎÐËÓËÒÁÚÎÖÕß
ÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇËÖ»ËßÑÇÏØÃÇÚÎÝËÚÂÙÏÇÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÊÏ¦ÙÑËÉÎÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÖØÕÞÛÁÝÇØÇÙÑËßÂ
ÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎ
ÓËÒÁÚÎËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÙßÔËØÍÇÙÃÇÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÇÖÄ
ÑØ¦ÚÎÑÇÏÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÏËÛÔÂÔÜÙÎÍÏÇ
ÚÎÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ¢ÆÙÎÝ
©ÏËØËßÔÎÚÁÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏ
ÚÇËÖÃÖËÊÇÕÐßÍÄÔÕßÙÚÕßÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÖËØÃÖÕß ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
 ÓËÃÜÙÎÚÕßÕÐßÍÄÔÕßÇÖÕÐßÍÄÔÜÙÎÚÜÔÜÑËÇÔ×Ô
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÙÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÔÑÇÏÕÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÎÇÖÕØØÕÂÛØËÖÚÏÑ×Ô
ÙßÙÚÇÚÏÑ×ÔÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÚÇÒÏÖ¦ÙÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙËÑÂÖÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎ
ÍËÜØÍÃÇÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÏÝßÊ¦ÚÏÔËÝÕÊÕÆÝÑÇÔ¦ÒÏÇÖÕÚ¦ÓÏÇÑÕÑ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÕÐßÍÄÔÕßÓÖÕØËÃÔÇÓÎÌÇÃÔËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÔÇÖËØÏÈÇÒÒÄÓÇÙÚËÇÖÄËÖÇØÑÁÝÕÐßÍÄÔÕÑÇÏ
ÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÓÃÇÓÏÑØÂÇÖ×ÒËÏÇ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓÇÝËÖÎØË¦ÙËÏ®
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ§ÚÇÔÇÌÄÒËáÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÛÇÒÇÙÙ×ÔÑÇÏÖÄÒÜÔÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ¢ÆÙÎÝ
ÔÜÙÚÄÙÕÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÓËÔÇ
ÇÔÇØØÏÞÎÛÕÆÓËÙÚÕÈËØËÙÚÞÜØÃÝ
ÕÐßÍÄÔÕÛÇËØÞÄÚÇÔÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÄÖÕßÓÃÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÚÕßÕÐßÍÄÔÕßÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÛÇËÃÞËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÓËÔËÃÝÙßÔÁÖËÏËÝ®ÚÄÔÏÙËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÄÒÕÏÕÏÜÑËÇÔÕÃÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÇÃÊÏÇÖÕÙÕÙÚ¦ÕÐßÍÄÔÕß®
¡ËÒÁÚÎÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ:JPLUJL
¦ÒÒÜÙÚËÁÊËÏÐËÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÙÎÓËÃÇ
ÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÙÚÕßÝÚØÕÖÏÑÕÆÝËÃ-

Ο δρ Νταν Λαφόλεϊ È³i¨ËÇÉ{Ì³{ÑiÚÉ¨ÐÌ³i³ÑÈÑ¨¨×ÊÚi~ÉÑÌ³ÈØ~ÉÑÖØÑÌ³llK¨{~Ì³Ñ³Ñ~Ñ³³É¨ÑÉËÉÙÑ³iØÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑØV{ÚÉ¨Ð~¨ÑËÉØ³iÂi¨ÒÚÑÊ³Ñ~Ñ³Ò´®KÑÚÐÖØÉÜËÈÈiÜÌ³É¨ÉØ

Σε κάποιες περιοχές
αποσυντίθενται
τα κελύφη θαλάσσιων
ειδών, όπως στρείδια,
μύδια, γαρίδες – Οι επιστήμονες αναφέρονται
στο φαινόμενο
ως «οστεοπόρωση
της θάλασσας».
ÞÇÔÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÖÁÊÜÔÕÐßÍÄÔÕßÑÇÚ¦ ÁÜÝ 
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÔÁÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÙßÔËÖËÏ×ÔÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÙÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ ÏÓ ÕÓÖÑÒÏÓÇÚÕÒÄÍÕÝ
ÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÕÖÇÔËÖÏ-

ÙÚÂÓÏÕ.LVYNPH;LJOÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÎÓËÒÁÚÎÏ×ÔÕßÓËÇßÚÂÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÓË
ÚÕßÝÓÇàÏÑÕÆÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÉÇØÏ×Ô
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÖÏÕÊØÇÓÇÚÏÑÄ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÇÖÕÐßÍÄÔÜÙÎÝ
ÚÜÔÖÇØ¦ÑÚÏÜÔÖËØÏÕÞ×Ô®
ÇÖÕÐßÍÄÔÜÙÎËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÕÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÜÑËÇÔÕÃ ÇÛ×ÝÚÇÔËØ¦ÇÖÕØØÕÌÕÆÔÊÏÕÐËÃÊÏÕÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÐÏÔÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÈÇÙÏÑ¦ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÔÇÇÖÕÙßÔÚÃÛËÔÚÇÏÚÇÑËÒÆÌÎÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔËÏÊ×Ô
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÙÚØËÃÊÏÇÚÇÓÆÊÏÇ
ÑÇÏÕÏÍÇØÃÊËÝßÞÔ¦ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÜÝÕÙÚËÕÖÄØÜÙÎÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ®
ÖÄÚÇÓÁÙÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÇÏ×ÔÇÕÏÜÑËÇÔÕÃÇÖÕØØÄÌÎÙÇÔ

ÚÕ  ÚÎÝÛËØÓÄÚÎÚÇÝÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔËÑÖÕÓÖÂÚÜÔÇËØÃÜÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
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Συμπληρωματική μαγνητική τομογραφία, για πυκνούς μαστούς
Πολλές γυναίκες που υποβάλλονται
σε μαστογραφία λαμβάνουν καλά
αποτελέσματα, τα οποία, ωστόσο,
φέρουν μια υποσημείωση: εξαιτίας
των πυκνών μαστών τους, οι απεικονίσεις τους διαβάζονται δυσκολότερα και πιθανώς να μην ανιχνεύεται κάποιος καρκινικός όγκος,
παρότι υπάρχει. Σε πολλές γυναίκες
με πυκνούς μαστούς, οι ειδικοί συνιστούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία ή υπέρηχο, αλλά
πολλές πραγματικά δεν γνωρίζουν
ποιο πρέπει να είναι το επόμενο
βήμα τους. Μια νέα μελέτη, που
εκπονήθηκε στην Ολλανδία και
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
New England Journal of Medicine,
αποδεικνύει ότι η συμπληρωματική
μαγνητική τομογραφία των μαστών
είναι πολύ πιο αποτελεσματική
στη διάγνωση του καρκίνου από
ό,τι μόνο η μαστογραφία. Στην επιστημονική έρευνα συμμετείχαν








Παραμένει αβέβαιο
κατά πόσον η προσθήκη
μαγνητικής τομογραφίας στην τακτική
μαστογραφία μειώνει
τα ποσοστά θανάτου.
40.000 γυναίκες με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς.
Διαπιστώθηκε ότι σε αυτές που
υποβλήθηκαν και σε μαστογραφία
και στη συνέχεια σε μαγνητική τομογραφία, ανιχνεύθηκαν περισσότεροι καρκινικοί όγκοι συγκριτικά
με όσες υποβλήθηκαν μόνο σε μαστογραφία. Επίσης, οι Ολλανδοί
επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι
γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία διέτρεχαν λιγότερες πιθανότητες να εντοπίσουν

Η σαφής αδυναμία στη διάγνωση ενδιάμεσων καρκίνων υποδεικνύει ότι η

προσθήκη μαγνητικής τομογραφίας ίσως να είναι ένα σωτήριο «εργαλείο».

κάποιον ψηλαφητό καρκινικό όγκο
κατά το διάστημα ανάμεσα στις
δύο τακτικές εξετάσεις τους. Οταν
οι όγκοι μπορούν να ψηλαφηθούν,
είναι μεγαλύτεροι, γεγονός που
σημαίνει ότι ο καρκίνος έχει προχωρήσει. Περίπου οι μισές γυναίκες
άνω των 40 ετών διαθέτουν πυκνούς μαστούς, έχουν δηλαδή περισσότερο συνδετικό και ινώδη
ιστό και σχετικά λιγότερο λίπος.
Οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να
εμφανίσουν καρκίνο συγκριτικά
με όσες διαθέτουν λιπώδεις μαστούς. Παρά τη μεγάλη σημασία
των αποτελεσμάτων της ολλανδικής μελέτης, παραμένει αβέβαιο
κατά πόσον η προσθήκη μαγνητικής τομογραφίας στην τακτική μαστογραφία μειώνει τα ποσοστά θανάτου από τη συγκεκριμένη μορφή
καρκίνου.
Επίσης, υπάρχει κάτι το αρνη-

τικό στις διαγνωστικές τομογραφικές εξετάσεις, καθώς συχνά δίνουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα,
που καταλήγουν σε περιττές βιοψίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν
τη δυνατότητα ανίχνευσης ορισμένων καρκινικών όγκων σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, οι οποίοι
πιθανόν να μην απειλήσουν ποτέ
την επιβίωση της γυναίκας, όπως
επισημαίνει η Κάρλα φαν Γκιλς,
καθηγήτρια κλινικής επιδημιολογίας στο πανεπιστημιακό ιατρικό
κέντρο της Ουτρέχτης, η οποία και
υπογράφει την έρευνα.
Ωστόσο, η δρ Φαν Γκιλς επισημαίνει ότι η σαφής αδυναμία στη
διάγνωση ενδιάμεσων καρκίνων,
δηλαδή αυτών που διαγιγνώσκονται
έπειτα από αρνητική μαστογραφία,
υποδεικνύει ότι η προσθήκη μαγνητικής τομογραφίας ίσως να είναι
ένα σωτήριο «εργαλείο» για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Η νικοτίνη
κάνει τα νήπια
αντικοινωνικά

Γενετική
τροποποίηση
με μεταλλάξεις

Εξαιρετικά επικίνδυνο αποδεικνύεται
το παθητικό κάπνισμα για τα παιδιά.
Πληθώρα μελετών έχει υποδείξει τη
σχέση του μητρικού καπνίσματος
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
με τη μετέπειτα συμπεριφορά του παιδιού (υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, αντικοινωνικότητα).
Ορισμένες μελέτες έχουν εκτιμήσει
ότι αυτή η διασύνδεση μπορεί να οφείλεται στα αντικοινωνικά χαρακτηριστικά της μητέρας, που παρέμεινε
«θεριακλού» και κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης της, παρά τις συστάσεις
των ειδικών. Πολλές μελέτες, άλλωστε,
έχουν αποδείξει ότι η έκθεση του εμβρύου σε νικοτίνη μεταβάλλει σημαντικά τη λειτουργία των νευρώνων του
κατά τρόπους που είναι πολύ πιθανό
να επηρεάσουν τη μετέπειτα συμπεριφορά του. Παρέμενε, ωστόσο, ασαφές μέχρι σήμερα το εύρος κατά το
οποίο το παθητικό κάπνισμα συνδέεται
με την ανάπτυξη της συμπεριφοράς
ενός παιδιού και ιδιαίτερα εκείνων
των οποίων η μητέρα δεν κάπνιζε
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
της. Σήμερα, Αμερικανοί επιστήμονες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παιδιά
που εκτίθενται στον καπνό των τσιγάρων κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια
της ζωής τους, είναι πιθανότερο να
εμφανίσουν συμπτώματα υπερκινητικότητας και προβλήματα συμπεριφοράς. Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την καθηγήτρια Λάιζα Γκάτσκε-Κοπ,
του Ιατρικού Κολλεγίου του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό παιδοψυχολογίας και
ψυχιατρικής Journal of Child Psychology and Psychiatry, μελέτησαν 1.096
παιδιά. Διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η δόση νικοτίνης στην
οποία είχαν εκτεθεί (με βάση ανάλυση
δειγμάτων από το σάλιο τους) τόσο
πιο αισθητή ήταν η εκδήλωση υπερκινητικότητας και συμπεριφορικών
προβλημάτων, συμπέρασμα που συμφωνεί με ευρήματα από μελέτες σε
ζώα, σύμφωνα με τις οποίες η νικοτίνη
επιδρά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
«Εχει δοθεί μεγάλη έμφαση στους κινδύνους του καπνίσματος στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, όμως τα ευρήματα
μας δείχνουν ότι τα παιδιά συνεχίζουν
να είναι ευάλωτα στις αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στη νικοτίνη
και κατά τη διάρκεια των πρώτων
ετών της ζωής τους», σημείωσε η Γκάτσκε-Κοπ.

Οι ριψοκίνδυνοι πειραματισμοί ενός
Κινέζου επιστήμονα, ο οποίος τροποποίησε γενετικώς δίδυμα έμβρυα προκειμένου να αποκτήσουν ανοσία έναντι
του ιού του έιτζ, πιθανώς όχι μόνο να
απέτυχαν στον στόχο τους, αλλά και
να προκάλεσαν ανεπιθύμητες μεταλλάξεις. Σε αυτό το ζοφερό συμπέρασμα
κατέληξαν Αμερικανοί επιστήμονες
μετά τη δημοσιοποίηση της πρωτογενούς μελέτης.
Αποσπάσματα από την κινεζική χειρόγραφη έρευνα δημοσιοποιήθηκαν
από την επιθεώρηση ΜΙΤ Technology
Review και αποδεικνύουν ότι ο βιοφυσικός Χε Ζενκούι αγνόησε κάθε ηθικό
και επιστημονικό κανόνα, όταν δημιούργησε τα δίδυμα κορίτσια Λούλα και
Νάνα, η γέννηση των οποίων, στα τέλη
του 2018 συγκλόνισε τον επιστημονικό
κόσμο. Ο Κινέζος επιστήμονας είχε τότε
ισχυριστεί ότι θα μπορούσε «να ελέγξει
την παγκόσμια επιδημία του έιτζ». Ωστόσο, είναι εντελώς αβέβαιο κατά πόσον
κατάφερε να προσφέρει ανοσία από
τον ΗΙV στα δίδυμα κορίτσια, καθώς η
επιστημονική ομάδα του δεν πέτυχε
να αναπαραγάγει τη μετάλλαξη που
προσφέρει ανθεκτικότητα έναντι του
ιού. Ενα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων
γεννιούνται με ανοσία στον ιό HIV εξαιτίας μιας μετάλλαξης στο γονίδιο CCR5.
Αυτό το γονίδιο ακριβώς αποτέλεσε τον
στόχο του Χε, ο οποίος εφάρμοσε τη
μέθοδο Crispr προκειμένου να τον επιτύχει. Οπως επισήμανε ο Φιοντόρ Ουρνόφ, γενετιστής και ειδικός στις γενετικές
τροποποιήσεις του πανεπιστημίου
Μπέρκλεϊ, μιλώντας στην επιθεώρηση
ΜΙΤ Technology Review, «ο ισχυρισμός
ότι κατάφερε να αναπαραγάγει τη μετάλλαξη του CCR5 αποτελεί μια οφθαλμοφανή προσπάθεια παραπλάνησης
για τα πραγματικά δεδομένα και μπορεί
να χαρακτηριστεί μόνον ηθελημένο
ψεύδος», ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «η
μελέτη έδειξε ότι οι Κινέζοι δεν κατάφεραν να αναπαραγάγουν την ποικίλη
μορφή του γονιδίου CCR5». Αλλωστε,
η μέθοδος Crispr, παρότι επέφερε επανάσταση στον τομέα μετά το 2012, εξακολουθεί να είναι ένα ατελές εργαλείο,
που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
γενετικές τροποποιήσεις, γεγονός που
καθιστά τη χρήση της στον άνθρωπο
άκρως αμφιλεγόμενη. Οπως έγινε γνωστό, οι γονείς των διδύμων κοριτσιών
δεν είχαν καμία πρόσβαση σε κλινικές
υποβοηθούμενης γονιμότητας και γι’
αυτό πιθανώς δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα του Χε, παρά τους
τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούσε
για τα παιδιά τους. Ο πατέρας είναι οροθετικός, κάτι που αποτελεί μείζον κοινωνικό στίγμα στην Κίνα και αποκλείει
την πρόσβαση σε κλινικές τεχνητής
γονιμοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι
υπάρχει μια μέθοδος «καθαρισμού» των
σπερματοζωαρίων, η οποία αποτρέπει
τη μετάδοση της λοίμωξης στα αγέννητα
παιδιά. Επίσης, οι Κινέζοι επιστήμονες,
όπως αποδεικνύεται, κατέβαλαν υπέρμετρες προσπάθειες για να δυσχεράνουν
τον εντοπισμό της οικογένειας των διδύμων, μη περιλαμβάνοντας τα ονόματα
των γιατρών στην έκθεση και δίνοντας
ψευδή ημερομηνία γέννησης. Ο Χε είχε
ανακοινώσει ότι τα «μεταλλαγμένα μωρά» γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2018,
ενώ σύμφωνα με πολλές αναφορές, τα
δίδυμα γεννήθηκαν τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς.

Ο κίνδυνος εγκεφαλικών επιπλοκών

για παιδιά εκτεθειμένα στη νικοτίνη συνεχίζεται μετά την εγκυμοσύνη.

Πρωτοποριακή διαγνωστική μέθοδος για προστάτη
Μια νέα εξέταση, η οποία μπορεί να γίνει
στο σπίτι, χωρίς ο ασθενής να αναγκαστεί
να επισκεφθεί ιατρό, αναμένεται να φέρει
επανάσταση στη διάγνωση του καρκίνου
του προστάτη. Οι Βρετανοί ερευνητές που
την επινόησαν ευελπιστούν ότι η καινοτόμος
μέθοδος θα διευκολύνει τους άνδρες να
έχουν ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση
του καρκίνου του ανδρικού αδένα.
Ειδικότερα, Βρετανοί επιστήμονες ανέπτυξαν μια απλή εξέταση ούρων, η οποία
διαγιγνώσκει με αρκετή ακρίβεια τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη, εκτιμώντας
πόσο προχωρημένη είναι η νόσος και προβλέποντας –έως και πέντε χρόνια νωρίτερα
από τις υπάρχουσες κλινικές μεθόδους–
ποιοι άνδρες θα χρειαστούν θεραπεία και
ποιοι όχι. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Τζέρεμι Κλαρκ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας
και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
του Νόργουιτς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό BioTechniques,
τόνισαν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου, που μελλοντικά θα
φέρει επανάσταση στη διάγνωση της νόσου
και θα συμβάλλει στη διάσωση πολλών ανθρώπινων ζωών.
Το τεστ PUR (Prostate Urine Risk) δεν
απαιτεί από τους άνδρες να πάνε σε κλινική
για να δώσουν δείγμα ούρων ή να υποστούν
άλλη εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι
σήμερα ο προστάτης ελέγχεται μέσω του








Ο ασθενής δεν χρειάζεται να
επισκεφθεί ιατρό – Αναμένεται
να φέρει επανάσταση στη διάγνωση του ανδρικού καρκίνου.

Μελλοντικά, η διάγνωση καρκίνου του προστάτη θα μπορεί να γίνει με μια απλή εξέταση
ούρων... από το σπίτι.
PSA του αίματος, της δακτυλικής εξέτασης
και της μαγνητικής τομογραφίας ή βιοψίας.
Η αποτελεσματικότητα του νέου τεστ
συγκρίθηκε με εκείνη της ανάλυσης δειγμάτων που είχαν συγκεντρωθεί με ψηφιακή
ορθοσκόπηση και κρίθηκε επιτυχής, ενώ
οι επιστήμονες επισημαίνουν πως οι άνδρες
δηλώνουν ότι προτιμούν να υποβληθούν
στο νέο τεστ αντί των συμβατικών μεθόδων.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα μέθοδος
δεν πρόκειται να βρεθεί στα ράφια των
φαρμακείων για αρκετό καιρό, καθώς βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και έχει
δοκιμαστεί μόνο σε 14 άνδρες.
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπέρασμα, η νέα μέθοδος αναλύει την έκφραση
35 γονιδίων του άνδρα με βάση τα πρωινά
ούρα του. Μετά τη συλλογή τους, η εξέτασή
τους γίνεται σε κλινική. Το τεστ θα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για περιπτώσεις ανδρών
με διαγνωσμένο αλλά αργά αναπτυσσόμενο
καρκίνο, του οποίου η εξέλιξη παρακολουθείται ανά διαστήματα και οι οποίοι σήμερα
υποχρεώνονται να υποβάλλονται σε περιοδικές και επώδυνες βιοψίες.
Οπως επισημαίνει ο δρ Τζέρεμι Κλαρκ
της Ιατρικής Σχολής του Νόργουιτς, η νέα
μέθοδος, που είναι εύκολη και παντελώς
ανώδυνη, σίγουρα θα κινητοποιήσει πολλούς
άνδρες στο να εξεταστούν, κάτι που απέφευγαν με τις συμβατικές μεθόδους. Αρκετοί
επιστήμονες δηλώνουν ότι το νέο τεστ αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά τονίζουν ότι
ακόμη βρίσκεται σε πρόωρο στάδιο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 5 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ 2 0 1 9

Ο ΑΠΟΕΛ κρατά την Κύπρο ψηλά
Κυριότερη αντίπαλός μας στη «μάχη» για την 15η θέση, η Σκωτία που συνεχίζει με 2 ομάδες

Μπορεί ο αγώνας του ΑΠΟΕΛ με την
Σεβίλλη για την τελευταία (6η αγωνιστική του Α’ ομίλου) να ήταν βαθμολογικά αδιάφορος για τους πρωταθλητές μας, καθώς (και οι δύο ομάδες)
είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή
τους στην επόμενη φάση του Γιουρόπα
Λιγκ, ωστόσο η νίκη (1-0) των «γαλαζοκιτρίνων» επί της ισπανικής ομάδας,
είχε τεράστια σημασία για το κυπριακό
ποδόσφαιρο. Με τους βαθμούς της νίκης του ΑΠΟΕΛ, η Κύπρος μας επανήλθε στην προνομιούχα 15η θέση
της βαθμολογίας της UEFA. Αν τελείωνε τώρα η σεζόν, θα βγάζαμε πέμπτη
ομάδα στην Ευρώπη την περίοδο 202122. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ έδωσε στην Κύπρο μας 0.500 βαθμούς, φτάνοντας με
το πέρας της φάσης των ομίλων στους
26.750 βαθμούς έναντι 26.625 των Σκωτσέζων οι οποίοι είχαν την περασμένη
Πέμπτη ένα «άσχημο» βράδυ. Η Σέλτικ
έχασε 2-0 από την Κλουζ, ενώ η Ρέιντζερς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την
Γιανγκ Μπόις και μάζεψε 250 βαθμούς.
Η διαφορά είναι πολύ μικρή, αφού μας
χωρίζει μόνο μια ισοπαλία ενώ οι Σκωτζέζοι έχουν δυο ομάδες τους να συνεχίζουν (Σέλτικ και Ρέιντζερς) ενώ η
Κύπρος, μόνο μια. Με τη νίκη του
ΑΠΟΕΛ, μειώθηκε και η διαφορά από
14η Τσεχία (27.300) που δεν έχει πλέον
ομάδα να συνεχίζει. Αν ο ΑΠΟΕΛ κάνει
μια νίκη και μια ισοπαλία στην επόμενη
φάση θα τους περάσουμε.

Κύπρος, Σκωτία, Ελλάδα
Η Βασιλεία επικράτησε 2-0 της
Τράμπζονσπορ, ενώ η Λουγκάνο έμει-

και 5η ομάδα στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ελπίζουμε και ευχόμαστε
οι «γαλαζοκίτρινοι» να φτάσουν όσο
πιο μακριά μπορούν και ν’ ανεβάσουν
ακόμα ψηλότερα την προοπτική του
ποδοσφαίρου μας. Πολλά βέβαια θα
εξαρτηθούν και από την αυριανή
(16/12),κλήρωση της φάσης των «32».

Εισιτήρια για κάθε θέση

νε στο 1-1 με την Ντιναμό Κιέβου
και η Ελβετία έφτασε τους 24.200
βαθμούς. Συνολικά, 500 βαθμούς χάρισε στη Σερβία η νίκη της Παρτίζαν
επί της Αστάνα με 4-1. Οι Σέρβοι
έφτασαν τους 25.500 και πλησίασαν
την 17η Ελλάδα, όμως η μάχη για την
15η θέση θα γίνει μεταξύ Κύπρου,
Σκωτίας και Ελλάδας, καθώς οι Σέρβοι
δεν έχουν ομάδα που συνεχίζει στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ελλάδα,
με τη νίκη του Ολυμπιακού επί του
Ερυθρού Αστέρα, έκλεισε στους
25.700 και συνεχίζει με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά. Η απόσταση είναι τρεις νίκες που θα πρέπει
να κάνουν οι «Ερυθρόλευκοι» παραπάνω από τους πρωταθλητές μας.

Έμειναν πίσω οι Ελβετοί
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι Σέρβοι, όπως και οι Κροάτες, δεν πέρασαν
ομάδα τους στους «32» άρα τέθηκαν
εκτός μάχης για την διεκδίκηση της
15ης θέσης, ενώ οι Ελβετοί είχαν ελπίδες για τρεις και πέρασαν μόνο τη
Βασιλεία. Είναι στους 24.400, δηλαδή
απέχουν πέντε νίκες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την χώρα μας, τα αποτελέσματα που θα έχει ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση του Europa League. Αν καταφέρει να προκριθεί ξανά στους «16»,
όπως το έκανε ξανά το 2016 -2017 με
τον Τόμας Κρίστιανσεν, θα μπορούμε
να ελπίζουμε βάσιμα στην παραμονή
μας στην 15η θέση που θα μας δώσει

Η 13η και 14η θέση δίνουν δύο
εισιτήρια για το Champions League
(δεύτερο και τρίτο προκριματικό),
ένα στο Europa League (τρίτο προκριματικό) και δύο στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό). Η 15η θέση δίνει για την ίδια
σεζόν (2020/21) δύο εισιτήρια για το
Champions League (δεύτερο και τρίτο
προκριματικό), ένα για το Europa
(τρίτο προκριματικό) και δύο εισιτήρια
για το Europa Conference League
(δεύτερο προκριματικό). Οι δύο θέσεις
που ακολουθούν (16η και 17η) δίνουν
μόνο ένα εισιτήριο για το Champions
League (δεύτερο προκριματικό), κανένα για το Europa League και τρία
για το Europa Conference League
(δεύτερο προκριματικό).

Η κατάταξη των χωρών
μετά την φάση των ομίλων:
Τσεχία
27.300 (καμία ομάδα)
Κύπρος
26.750 (1 ομάδα)
Σκωτία
26.625 (2 ομάδες)
Ελλάδα
25.700 (1 ομάδα)
Σερβία
25.500 (καμία ομάδα)
Κροατία
24.875 (καμία ομάδα)
Ελβετία
24.200 (1 ομάδα)

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μπεργκ και αλλαγές
Δεν στερούνται λογικής οι απόψεις

που θεωρούν λανθασμένη την τακτική
του Χένιγκ Μπεργκ να μην κάνει χρήση του δικαιώματος για τρεις αλλαγές,
ειδικά όταν ποδοσφαιριστές του μένουν από δυνάμεις κατά τη διάρκεια
ενός αγώνα και υπήρχαν περιπτώσεις
που «φώναζαν» στα τελευταία παιγνίδια πρωταθλήματος. Δικαίωμα του και
όσο τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν
καλώς. Το θέμα είναι τι απαντήσεις θα
δώσει ο Νορβηγός προπονητής της
Ομόνοιας, στο ενδεχόμενο η εξέλιξη
και πολύ περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα κάποιων παιγνιδιών, να μην
έχουν πρόσημο θετικό, καταγράφοντας βαθμολογικές απώλειες…

* * * * *

Ιανουάριος - υπενθύμιση
Όπως και στα προηγούμενα χρόνια,

έτσι και φέτος, η επικείμενη μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου για πολλές
ομάδες φαντάζει ως σανίδα σωτηρίας
για την κάλυψη κενών, για τη διόρθωση σημαντικών λαθών του περασμένου καλοκαιριού. Ψηλές και οι προσδοκίες των φιλάθλων αρκετών ομάδων, αναμένοντας τις πρώτες ανακοινώσεις. Καλό είναι λοιπόν να υπενθυμίσει κάποιος, στους άμεσα ενδιαφερόμενους, πως μόνο τέσσερις μετα-

γραφές μπορούν να γίνουν, πως όσοι
ποδοσφαιριστές έρθουν άλλοι τόσοι
θα πρέπει να αποχωρήσουν από το
υφιστάμενο ρόστερ, πως οι επιλογές
είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση
με την αγορά του καλοκαιριού και πως
οι μεταγραφές Ιανουαρίου προϋποθέτουν πέρα από το κόστος ενός νέου
συμβολαίου και τη σχετική αποζημίωση γι’ αυτούς που θα φύγουν…

* * * * *

Τρελά λεφτά
Ακούνε οι πρόεδροι των άλλων ομά-

δων τα εκατομμύρια που παίζουν γύρω
από τον ΑΠΟΕΛ και μάλλον λιγουρεύονται. Άμα κιόλας συνεχιστεί όλο αυτό, σε
λίγα χρόνια τα μπάτζετ κάποιων ίσως
και μεγάλων ομάδων θα αντιστοιχεί στα
κηπουρικά του Αρχάγγελου.

* * * * *

Είναι και οι παίκτες
Ναι μεν θα λάβουν τα μπόνους και τα

πριμ που προνοεί το συμβόλαιο του
καθενός για τέτοιες επιτυχίες στην Ευρώπη, από την άλλη κιόλας η αξία του
καθενός ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ
ολοένα και μεγαλώνει. Γιατί άμα στο
βιογραφικό σου γράφει πρωτάθλημα
Κύπρου, κάπως κοστολογείται. Άμα
όμως αναγράφεται πρόκριση στους

«32» κοστολογείται και μάλιστα πολύ
περισσότερα λεφτά.

* * * * *

Αμάν ονόματα
Άρχισε να ζεσταίνεται για τα καλά το

παζάρι του Γενάρη και ανεξάρτητα από
το τι λέγεται δημοσίως από τις ομάδες
οι περισσότερες θα πάνε για τέσσερις
κινήσεις. Το ζητούμενο σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι να μην βασίζουν οι
ομάδες την όποια επιτυχία τους στις
κινήσεις που θα γίνουν. Έχουν υπάρξει καθοριστικοί παίκτες που ήρθαν
τέτοιο καιρό αλλά σε ομάδες που είχαν ήδη ένα κορμό αξιόλογο. Όσες βολόδερναν και έψαχναν σωσίβιο διώχνοντας κόσμο, συνήθως πυροβολούσαν τα πόδια τους. Πάντως οι μεγάλοι
που πάνε για τον τίτλο θα προσπαθήσουν και για μεταγραφές από το πάνω
ράφι. Αυτό ακούν τα ραντάρ της στήλης. Για να δούμε τι θα δούμε.

* * * * *

ΑΕΛ και σενάρια
Δεν άρεσε στη διοίκηση της ΑΕΛ το

γεγονός πως γράφεται κάθε μέρα και
ένα όνομα υποψήφιου προς αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Αλίμονο να
τους άρεσε κιόλας όμως το ζητούμενο δεν είναι αν κυκλοφορούν τα σε-

νάρια αλλά το κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν τελικά. Για να είμαστε δίκαιοι, τα ΜΜΕ ούτε το 50% των όσων
κυκλοφορούν για την ΑΕΛ δεν αναπαράγουν. Προσπαθούμε να διασταυρώνουμε κάποια πράγματα όσο δύσκολο κι αν είναι αφού αραίωσαν πολύ και οι δημόσιες τοποθετήσεις. Ο
Γενάρης είναι κοντά και θα φανεί το τι
τελικά ισχύει και τι όχι.

* * * * *

Γιώργος Παλάλας
Ο Γιώργος Παλάλας αποτελεί ένα από

τους πιο πετυχημένους καλαθοσφαιριστές στην σύγχρονη ιστορία της κυπριακής καλαθόσφαιρας, με σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις ομάδες που
αγωνίστηκε. Αποτέλεσε επί χρόνια τον
βασικό πόιντ-γκαρντ της ΑΕΛ, και αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Αγωνίστηκε και στην Πετρολίνα ΑΕΚ.
Και στις δυο ομάδες κέρδισε τίτλους
αλλά είχε στο ενεργητικό και Ευρωπαϊκές διακρίσεις. Την Παρασκευή το
βράδυ ΑΕΛ ΑΕΚ και πολλοί φίλοι της
ΑΕΛ και του αθλήματος τον τίμησαν
αποχαιρετώντας τον σε αγώνα που
έγινε στο «Νίκος Σολωμονίδης» με τον
παίκτη να αγωνίζεται για δέκα λεπτά.
Μια διαδρομή έφτασε στο τέλος της
με το 38χρονο… δρομέα να αφήνει τη
σφραγίδα του στο άθλημα.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Σπανίζει
του Χατζηλούκα
Η ιστορική νίκη πάνω σε μια τεράστια
ομάδα όπως είναι η Σεβίλλη δεν είναι
αποκλειστικά δική του. Δεν θα μπορούσε
άλλωστε να ήταν νοουμένου ότι εργάστηκε
στο Pari Match Αρχάγγελος μόλις ένα
τριήμερο. Όποιος θεωρεί το αντίθετο
απλά δεν καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο
Του
και καλά θα ήταν να συνεχίσει να διαβάζει
ΧΡΙΣΤΟΥ
το Χάρυ Πότερ που κρατάει μαγικά ραβδιά
ΖΑΒΟΥ
και μεταμορφώνει τον γάτο σε χρυσόψαρο.
Οκ, κάποια πράγματα μπορεί ν’ αλλάξουν όπως η ψυχολογία, το πουσάρισμα κάποιων παικτών… γενικώς
όντως μπαίνει φρέσκος αέρας στα αποδυτήρια από κει
και πέρα όμως, η ομάδα δεν είναι δική του, ούτε και έχει
το μαγικό ραβδί που έχει μαθητευόμενος μάγος στις
ταινίες του. Ο ιστορικός πάντως του μέλλοντος θα καταγράψει ότι κυπριακή ομάδα, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε ενός
τεράστιου κλαμπ της Ισπανίας με προπονητή στον πάγκο
τον Λούκα Χατζηλούκα.
Το σπουδαίο όμως με τον Παφίτη προπονητή δεν είναι
ούτε οι ικανότητες του στην προπονητική, ούτε και η
νίκη πάνω στη Σεβίλλη, ούτε ίσως και αυτά που έκανε
ως ποδοσφαιριστής. Το μέγα επίτευγμα του, έχει να κάνει
με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα τελευταία γεγονότα
έτσι όπως προέκυψαν στη ζωή του όχι μονάχα την επαγγελματική αλλά την προσωπική. Σε μια χώρα που ο καθένας
ψάχνει την αρπαχτή, την εξουσία, τη βελτίωση της προσωπικής του εικόνας και το οικονομικό κέρδος, ο Χατζηλούκας επέλεξε να υπερασπιστεί τον ίδιο του εαυτό, την
προσωπική του υγεία και κατ’ επέκταση την ομάδα.
Η απόφαση του να μην συνεχίσει ως πρώτος προπονητής
σε περίπτωση που θα του ζητούσαν από τον ΑΠΟΕΛ,
είναι μια απόφαση που σπανίζει στην Κύπρο καθώς η
πλειοψηφία των επαγγελματικών δύσκολα θα απέρριπταν
μια τέτοια ευκαιρία. Ο ίδιος προς τιμή του επέλεξε ν’
αφήσει στην άκρη την ματαιοδοξία που ταλαιπωρεί
σχεδόν όλους μας στο νησί και έκρινε τι θα ήταν κυρίως
καλό γι’ αυτόν άρα και την ομάδα την οποία θα βοηθήσει
από άλλο πόστο.
Πόσες φορές τούτος ο τόπος δεινοπάθησε από τους
αριβίστες, από την ματαιοδοξία και κυρίως από την
έλλειψη αυτογνωσίας που ο έχει ο καθένας μ’ αποτέλεσμα
η κοινωνία ολοένα και να δεινοπαθεί.
Αν μη τι άλλο, όλα αυτά που περνάμε σα μαρτύριο
όλοι εμείς, δεν θα το περάσει ο ΑΠΟΕΛ με τον Χατζηλούκα,
αντιθέτως θα έχει έναν άνθρωπο στις τάξεις του που αποδεικνύει ότι διαθέτει το γνώθι σαυτόν. Και στην Κύπρο,
σπανίζει και μάλιστα πολύ.

Προπονητές
και επιτυχία
Τόμας Ντολ. Ούτε ο πρώτος και πολύ πιθανό
ούτε ο τελευταίος προπονητής που φεύγει
από το ΑΠΟΕΛ, πολύ πριν ολοκληρώσει
το συμβόλαιό του. Και ούτε φαινόμενο
αποκλειστικά… Αποελίστικο αποτελούν
οι συχνές αλλαγές προπονητών, με πιο
πρόσφατο το παράδειγμα Ιμανόλ Ιντιακέθ,
Του
αν και οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν τα
ΓΙΩΡΓΟΥ
πρωτεία! Γιατί δεν στεριώνει προπονητής
ΛΟΓΙΔΗ
στο ΑΠΟΕΛ, στην μετά Γιοβάνοβιτς εποχή;
Εύκολη η απάντηση! Γιατί κριτήριο, ως προς το τι μπορεί
να χαρακτηρίσει επιτυχημένο ένα προπονητή στο ΑΠΟΕΛ
δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστικός
στόχος. Γιατί νίκες σε κάθε αγώνα, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, κατάκτηση πρωταθλήματος κάθε χρόνο και
πρόκριση κάθε καλοκαίρι σε ευρωπαϊκό όμιλο, δύσκολα
μπορεί να πετύχουν τόσο ο Γιούργκεν Κλοπ όσο και ο
Πεπ Γκουαρτιόλα σε πάγκο κυπριακής ομάδας…
Γενικότερα, γιατί στην Κύπρο δύσκολα και λίγοι προπονητές μένουν καιρό στον πάγκο της ίδιας ομάδας;
Πρώτα απ’ όλα γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη υπομονή,
για την αναγκαία πίστωση χρόνου και προκειμένου σωστά
να κριθεί η δουλειά ενός προπονητή. Πιο απλά, θέλουμε
αποτελέσματα και επιτυχίες χθες… Δεν υπάρχει υπομονή
γιατί δεν υπάρχει πλάνο και σχεδιασμός για την υλοποίηση
του στόχου.
Ομάδες φτιάχνονται από την αρχή σχεδόν κάθε καλοκαίρι με διψήφιο αριθμό μεταγραφών άρα και αποχωρήσεων, ρόστερ συμπληρώνονται με αποφάσεις, κάθε
άλλο παρά ειδικών, για τον εντοπισμό κατάλληλων ποδοσφαιριστών και όχι στη βάση ενός γενικότερου σχεδιασμού, είτε από προπονητές, είτε από τεχνικούς διευθυντές. Και την ίδια ώρα, η απαίτηση από ένα προπονητή
μέσα σε λίγες εβδομάδες, να βάλει τη σφραγίδα του και
να φέρει (μόνο) επιτυχίες…
Μην αγνοούμε και τους… προπονητές της κερκίδας.
Γνώστες όλων των τεχνικών συστημάτων, με ποδοσφαιρικό
μάτι ικανό να κρίνει και να αποφασίσει για την ποιότητα
ποδοσφαιριστών από μία πάσα, ένα λάθος ή ένα γκολ.
Φυσιολογικά πράγματα για το λαϊκό άθλημα που λέγεται
ποδόσφαιρο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Όταν όμως η
άποψη του ξερόλα της κερκίδας μετατρέπεται σε πίεση
προς μια διοίκηση, σε μια μικρή ποδοσφαιρική κοινωνία
όπως η δική μας, τα δεδομένα αλλάζουν…
Γι’ αυτό και το δρόμο του Ντολ και του Ιντιακέθ, των
τελευταίων προπονητών που απολύθηκαν, λογικά, σύντομα
θα ακολουθήσουν και άλλοι…
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Βαθύ το χάσμα γιατρών και ΟΚΥπΥ
Δεν φαίνεται να υπάρχει σημείο επαφής στα κίνητρα που έχουν δοθεί - Εμμένουν στις θέσεις τους
Παραμένει το χάσμα μεταξύ των
γιατρών του δημοσίου και του
ΟΚΥπΥ, αναφορικά με τα κίνητρα
που τους δίδει. Ο οργανισμός χαρακτηρίζει το πακέτο ισορροπημένο και δελεαστικό ενώ οι γιατροί κάνουν λόγο για αντικίνητρα

και νέο κύμα φυγής από το δημόσιο, γεγονός που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων.
Το τι μέλει γενέσθαι στο χώρο
της δημόσιας υγείας παραμένει

άγνωστο με τους γιατρούς μέλη
της ΠΑΣΥΚΙ αλλά και τον ΟΚΥπΥ
να εμφανίζονται να μην έχουν
σημείο επαφής. Στην πρόταση
κινήτρων προς τους γιατρούς
του δημοσίου οι ετήσιες απολαβές
τους, σύμφωνα με υπολογισμούς

του ΟΚΥπΥ, αυξάνονται από 90
χιλιάδες ευρώ στις 110 χιλιάδες
ευρώ.
Παράλληλα με τα οικονομικά
κίνητρα η πρόταση περιλαμβάνει
και πρόνοιες για κάποιους όρους
εργασίας. Η ΠΑΣΥΚΙ, μια εκ των

Αθρόες εισαγωγές χρυσού στην Τουρκία

συντεχνιών των ιατρών του δημοσίου , επιρρίπτει ευθύνες στον
ΟΚΥπΥ για το αδιέξοδο που έχει
σημειωθεί, υποστηρίζοντας ούτε
λίγο ούτε πολύ ότι η ηγεσία του
Οργανισμού πήρε αποφάσεις χωρίς να υπάρξει διάλογος. Σελ.4

Η μαρίνα Αγίας
Νάπας ανοίγει
σύντομα για
σκάφη και κοινό
Συνέντευξη Στ. Καραμοντάνη
Από τον Ιανουάριο θα ανοίξει όλος
ο χώρος ελλιμενισμού σκαφών στη
μαρίνα Αγίας Νάπας, ενώ τον Ιούνιο
θα ανοίξει και το εμπορικό τμήμα
της για το κοινό. Ο διευθύνων σύμβουλος της M.M Makronisos Marina
Ltd Σταύρος Καραμοντάνης δηλώνει ότι συνεχίζονται οι εργασίες
και για τους δύο πύργους. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΡΟΝΊΔΗΣ

Αποτελεσματικό μέτρο
οι online πλειστηριασμοί
Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, χαρακτη-

Υποχώρηση
ΕΤΥΚ στο θέμα
προσαυξήσεων

ρίζει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
ο Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μιχάλης Κρονίδης, προσθέτοντας ότι
το μέτρο αυτό αναμένεται να καταστήσει τη
διαδικασία ανάκτησης χρεών από τις τράπεζες πιο αποτελεσματική. Σελ. 3

Στην Τράπεζα Κύπρου

ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση με τρελό ρυθμό
των τιμών των ακινήτων
Σπάει τα κοντέρ ο ρυθμός αύξησης στις τι-

μές των ακινήτων τόσο στην Αττική όσο και
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο τρίτο τρίμηνο η
αύξηση τιμών στην Αττική φθάνει σε ετήσια
βάση στο 11,9%, ενώ πανελλαδικά η αύξηση φθάνει στο 9,1%. Μεσίτες χαρακτηρίζουν υπερβολικές τις αυξήσεις. Σελ. 12

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη χαλάρωση του πλαισίου που διέπει τις εισαγωγές χρυσού και πλέον επιτρέπουν την πιστοποίηση αλλά και

την τυποποίηση οποιουδήποτε χρυσού εισάγεται στη χώρα αδιακρίτως των προδιαγραφών του, της πιστοποίησης ή μορφής του. Η επίσημη
δικαιολογία των Αρχών είναι η προσπάθεια κάλυψης της αυξημένης ζήτησης για χρυσό από τα νοικοκυριά της χώρας. Σελ. 11

Για πρώτη φορά στην ιστορία της
η ΕΤΥΚ φαίνεται να έκανε ένα βήμα
πίσω στο θέμα της ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης στην Τράπεζα Κύπρου. Ενώ αρχικά επέμενε
σε παραχωρήσεις των προσαυξήσεων για όλους τους υπαλλήλους,
τελικά δέχτηκε μία προσαύξηση
που είναι μειωμένη σε σχέση με
την οριζόντια που ζητούσε. Σελ. 7

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Τεχνολογική πρόοδος και οικονομική ανισότητα, η πρόκληση της εποχής μας

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,52%

0,00%

Γερμανία

-0,27%

0,03%

Γαλλία

0,03%

0,01%

Ιταλία

1,33%

0,04%

Ισπανία

0,44%

-0,04%

Ιρλανδία

0,03%

-0,01%

Ελλάδα

1,33%

-0,18%

Ην. Βασίλειο

0,82%

0,05%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει
μακρά περίοδο θετικής ανάπτυξης,
συνοδευόμενη με άλματα στην τεχνολογία. Θεωρητικά αναμένεται
η τεχνολογία να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και αυτό όντως διαπιστώνουμε στην πράξη. Η τεχνολογία αντικαθιστά εργασίες επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, επιτρέπει πρόσβαση σε
ευρύτατο φάσμα πληροφοριών και
γενικά κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Παράλληλα, όμως, φαίνεται
να οδηγεί σε ένταση στις ανισότητες εισοδήματος. Τα στατιστικά
δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την
παγκοσμιοποίηση, ευνοεί τα εύρωστα, εις βάρος των μεσαίων και
χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Ως επακόλουθο, πληθαίνουν
τα φαινόμενα αντίδρασης «ενάντια
των κατεστημένων» που τροφοδοτούν τον ευρω-σκεπτικισμό και
εναντιώνονται στην παγκοσμιοποίηση. Χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα η επικράτηση Τραμπ, το
Brexit, η άνοδος των ευρω-σκεπτικιστών στην Ιταλία, οι διαδηλώσεις ενάντια στις μεταρρυθμίσεις
Μακρόν, κ.λπ. Η σχέση ανάπτυξης
– κατανομής εισοδήματος συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Δεν είναι τυχαίο ότι το φετινό βραβείο Νόμπελ μοιράστηκαν οι οικονομολόγοι Banerjee, Duflo και
Kremer, τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των οποίων επικεντρώνονται στην κοινωνική διάσταση
της ανάπτυξης. Ποια μπορεί να είναι τα μέτρα που θα αμβλύνουν
τα φαινόμενα ανισοτήτων; Είναι
δυνατόν να συνυπάρξουν οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή;
Οι απαντήσεις είναι σύνθετες.
Απαιτούνται πολιτικές που να αναγνωρίζουν ότι ο μηχανισμός αγορών από μόνος του δεν οδηγεί σε
αρμονία των στόχων ανάπτυξης
και κοινωνικής συνοχής. Χρειάζονται στρατηγικές παρεμβάσεις των

κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.
Από μακροχρόνιας οπτικής, η
διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι
οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές
είναι αυτές που διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Η μελέτη PISA,
που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνει ότι πολλές χώρες (ακόμη και αναπτυγμένες
και η Κύπρος) υστερούν στον νευραλγικό αυτό τομέα. Επίσης σημαντική είναι η καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη π.χ. μέσω
ενός αποτελεσματικού γενικού
σχεδίου υγείας. Όμως τέτοιες πολιτικές, από τη φύση τους, παίρνουν
χρόνο για να αποφέρουν καρπούς.
Γι’ αυτό απαιτούνται παράλληλα
πολιτικές πιο άμεσου χαρακτήρα,
όπως η διοχέτευση μέρους του

ƮĮǊƿǐǄǈǎǏĲƿǐ
İǑĲǑǒǈıǋƿǌǎǐǎǌƿǎǐǒǏǗǌǎǐ
www.pwc.com.cy

οφέλους από μεταρρυθμίσεις προς
στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις κοινωνικές αλλαγές, μέσω διασφάλισης ενός
αποτελεσματικού δικτύου προστασίας, ελάχιστου εισοδήματος
και στοχευμένων επιδοτήσεων μισθών σε τομείς που επηρεάζονται
από τις διαρθρωτικές αλλαγές.
Ήδη, τα φαινόμενα έντασης των
εισοδηματικών ανισοτήτων έχουν
τροφοδοτήσει τη συζήτηση καταλληλόλητας του ΑΕΠ ως δείκτη
κοινωνικής ευημερίας. Πολλοί επιφανείς οικονομολόγοι / οργανισμοί
προτείνουν την επεξεργασία εναλλακτικών δεικτών που να αντικατοπτρίζουν και την πτυχή της κοινωνικής συνοχής.
Η δημοσιονομική πολιτική θα
πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.
Οι συγκλίνουσες απόψεις είναι ότι
το επίπεδο φορολογίας πρέπει να
αυξηθεί για να αντιμετωπιστούν
τα φαινόμενα ανισότητας των ει-

σοδημάτων, αλλά και άλλων προκλήσεων, όπως κλιματική αλλαγή
και γήρανση πληθυσμού. Η συνδρομή στη μείωση των ανισοτήτων
επιβάλει κάποια προοδευτικότητα
της φορολογίας, δηλαδή την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο βαθμό
των υψηλών εισοδηματικών τάξεων. Όμως, τα περιθώρια προοδευτικότητας και αύξησης της
φορολογίας, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, είναι περιορισμένα.
Ως εκ τούτου, σημαντικό ρόλο
καλείται να διαδραματίσει η εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών για
να καταστεί δυνατή η ορθολογική
χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου
κοινωνικού προγράμματος.

Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Όμηρος Πισσαρίδης είναι γενικός
διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας
AXIA Ventures Group.
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«New World. New Skills»
Νέο πρόγραμμα ψηφιακής
αναβάθμισης από την PwC
Η επιβράδυνση της παραγωγικότητας αποτελεί τα τελευταία χρόνια
ένα από πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας.
Την ίδια στιγμή η εργασιακή ευελιξία ιεραρχείται ως καθοριστικός
παράγοντας για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού οργανισμού,
αφού δίνει στους εργοδότες την
ευκαιρία να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη, να αυξήσουν την
παραγωγικότητά τους και κυρίως
να προσαρμοστούν στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Οι νέες τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθιστούν πιο εύκολη την πρακτική
της ευέλικτης εργασίας, δίνοντας
τη δυνατότητα σε οργανισμούς να
αναπτύξουν νέες δομές και νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων τους. Στον εργασιακό κόσμο του μέλλοντος, η τεχνολογία
θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην
οποία θα εξελιχθεί το ανθρώπινο
ταλέντο.
Ως εκ τούτου, η συνεχής εξέλιξη
των ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού και η παράλληλη ανάπτυξη της καινοτομίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί στους πελάτες τους.
Το πρόγραμμα «New World. New
Skills» αποτελεί δέσμευση του παγκόσμιου δικτύου της PwC για την
αντιμετώπιση της αυξανόμενης
αναντιστοιχίας μεταξύ των υφιστάμενων δεξιοτήτων των εργαζόμενων και αυτών που απαιτούνται
στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από
αυτήν την παγκόσμια πρωτοβουλία
η PwC επενδύει στον εμπλουτισμό
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
των περισσότερων από 276.000
ανθρώπων της σε όλο τον κόσμο.
Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αναμένεται να επενδυθούν από το παγκόσμιο δίκτυο της PwC τρία δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του οργανισμού αλλά και
για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
με απώτερο στόχο την καλύτερη
στήριξη των πελατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Το πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς:

- στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της PwC,
- στη στήριξη των πελατών του
οργανισμού για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων που επιφέρουν
οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
και η αυτοματοποίηση και στη συνεργασία με διάφορους φορείς για
τη στήριξη ποικίλων κοινωνικών
ομάδων, ώστε να βελτιώσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στην ψηφιακή εποχή.
Στην PwC Κύπρου, αντιμετωπίζουμε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ως προτεραιότητά μας και
προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε με φορείς και ιδρύματα ούτως ώστε να προσεγγίσουμε
ανθρώπους οι οποίοι, υπό άλλες
συνθήκες, δεν θα είχαν πρόσβαση
σε τέτοιες ευκαιρίες.
Σε τοπικό επίπεδο, η PwC Κύπρου δεσμεύεται να επενδύσει στα
επόμενα τέσσερα χρόνια ποσό
ύψους €2 εκ. σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάχυση της ψηφιακής γνώσης και
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων
που θεωρούνται απαραίτητες στην
ψηφιακή εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός
μας συνομολόγησε συνεργασία με
τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
επενδύοντας 500 ώρες διδασκαλίας
και εκπαίδευσης το χρόνο σε δράσεις ενημέρωσης της νεολαίας για
θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης,
κατάρτισης, απασχόλησης, διαχείρισης σταδιοδρομίας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας.
Η τεχνολογία διαμορφώνει το
μέλλον μας, μετασχηματίζοντας
τον κόσμο της επιχειρηματικότητας
και της εργασίας. Η ικανότητα να
προσαρμοζόμαστε ενώ μετεξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, τα
ρομπότ και η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει σημαντικά την κοινωνική
και την οικονομική μας ευημερία.
Το χάσμα των δεξιοτήτων αποτελεί
μια πρόκληση, η οποία αγγίζει τον
πυρήνα του σκοπού της PwC για
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
στην κοινωνία και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, η παροχή ευκαιριών
στους νέους μας για να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους είναι για μας
κορυφαίος στόχος.

Στιγμιότυπο από την αιφνίδια επίσκεψη Καρούσου στο ταχυδρομείο, την οποία φυσικά ανάρτησε στα social media. Τουλάχιστον αυτός ξέρει τη
δύναμή τους, κάτι που φαίνεται ότι αγνοούσε η τέως.

Άλλαξε ρότα

Ο σούπερ Υπουργός

Επενδύσεις στη Λευκωσία

Άλλαξε ρότα η ΕΤΥΚ. Παρά το ότι είχε συμφω-

Δεν θα είμαι υπουργός πίσω από ένα γραφείο

Όπως πληροφορείται η στήλη, μεγάλη εται-

νήσει με όλες τις τράπεζες για τις συλλογικές
της συμβάσεις, δύο εξ αυτών έλειπαν, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα. Άρα, είχε
συμφωνήσει με όλες τις τράπεζες, πλην των
τραπεζών που έχουν το 85% του μεριδίου της
κυπριακής αγοράς. Μέχρι την Παρασκευή. Η
Τράπεζα Κύπρου τα βρήκε με την ΕΤΥΚ και
συμφώνησαν για οριζόντια αύξηση στο προσωπικό, αλλά μειωμένη. Η ΕΤΥΚ ούτε που συζητούσε τέτοιο πράγμα. Μειωμένη; Καλό αστείο.
Όμως το ρεύμα της εποχής την ανάγκασε όχι
μόνο να το συζητήσει, αλλά και να συμφωνήσει
για μειωμένη. Βέβαια, για να πούμε και του
«στραβού το δίκιο» και η Τράπεζα Κύπρου άλλαξε ρότα. Ούτε αυτή συζητούσε οριζόντιες
αυξήσεις.

είπε ο Καρούσος και μάλλον το ΄βάλε σκοπό να
αποδείξει ότι δεν είναι σαν άλλους παλαιότερους συναδέλφους του. Και πού δεν πήγε, και τι
δεν έκανε. Πήγε στο ταχυδρομείο, στην υπό κατασκευή γέφυρα Μονής, μπήκε σε σχολικό λεωφορείο και την Τρίτη πάει και στην Αγία Φύλα
για το κυκλοφοριακό. Και όλα αυτά μέσα σε δύο
εβδομάδες. Ωραία ως εδώ, αλλά Υπουργέ μου,
δείτε λίγο και το κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας, κρίμα είναι.

ρεία στον τομέα ανάπτυξης γης ετοιμάζεται
σύντομα για διπλό ποντάρισμα στην πρωτεύουσα δοκιμάζοντας τις πιθανότητές της και
σε αγορές άλλες από αυτές που μας συνήθισε
μέχρι σήμερα. Αν και δεν έχει καταλήξει ακόμα για το είδος της επένδυσης, στο τραπέζι
έπεσε και το ενδεχόμενο δημιουργίας χώρου
φιλοξενίας συνεδρίων και άλλων event. Είναι
πάντως τα συνέδρια ένας τομέας που η Λευκωσία με τις κυβερνητικές της υπηρεσίες, τις
τράπεζες και τις εταιρείες που φιλοξενεί, θα
μπορούσε να το κάνει ατού της. Θεωρητικά ενδιαφέρον υπάρχει, μένει να δούμε αν θα ευδοκιμήσει.

••••
Μειώνονται στις τράπεζες
Η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του

2019 αυξήθηκε κατά 3%, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, λέει η Στατιστική. Οι
μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσιάζονται στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης
και Ψυχαγωγίας, Κατασκευών, Επαγγελματικών,
Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων
και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Μείωση σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, παρατηρήθηκε στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών
και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων. Διώχνουν
κόσμο οι τράπεζες.

••••

* Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Κύπρου

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Απόσβεση

••••
Τα σπάει η ναυτιλία μας
Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτι-

Απόσβεση καλείται η μεί-

ωση της αξίας των πάγιων
στοιχείων του ενεργητικού η οποία προκύπτει
από τη φθορά που υφίστανται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία λόγω της
απλής παρόδου του χρόνου (χρονική
φθορά), λόγω χρήσεως (λειτουργική
φθορά) ή ακόμα και λόγω τεχνολογικών
εξελίξεων και καινοτομιών (τεχνολογική
/ οικονομική απαξίωση).
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

λιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος, επανεξελέγη ομόφωνα για μια ακόμη διετία ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Ταυτόχρονα, το Lloyd’s List ανακοίνωσε πως η καθιερωμένη λίστα του που αφορά τους 100
επαγγελματίες με επιρροή στη ναυτιλία πρέπει να αντικατοπτρίζει και την γυναικεία παρουσία και ηγεσία σε οργανισμούς, εταιρείες
και οργανωμένα σύνολα. Και η Υφυπουργός
Ναυτιλίας, βρίσκεται στη λίστα του Lloyd’s για
τις δέκα γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή
στον τομέα της ναυτιλίας. Η ναυτιλία είναι ένας
τομέας που διαπρέπουμε, ή είναι εντύπωσή
μας;

Οικολογικές χριστουγεννιάτικες
προτάσεις από την εταιρεία BSR

Με επταπλάσια ταχύτητα λιώνουν
πλέον οι πάγοι της Γροιλανδίας

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Εκκληση στους κατοίκους του Βερολίνου απηύθυνε η
εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας,
καλώντας τους να περιορίσουν
την απόρριψη σκουπιδιών την
εορταστική περίοδο, χαρίζοντας
τον χρόνο τους αντί των πατροπαράδοτων καταναλωτικών προϊόντων.
Στη διαφημιστική της εκστρατεία, η εταιρεία BSR συστήνει
στους πελάτες να δώσουν νέο νόημα στα Χριστούγεννα περιορίζοντας τα απορρίμματά τους. Αυτό
θα καταστεί δυνατό εάν οι Βερολινέζοι ψωνίσουν λιγότερο, επι-

Με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από
ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι
ερευνητές λιώνουν οι πάγοι της
Γροιλανδίας, απειλώντας εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς οι οικισμοί
τους θα μετατραπούν σε Ατλαντίδες.
Οι μη αναστρέψιμες συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής γίνονται, όπως
επισημαίνουν οι επιστήμονες, όλο
και πιο ορατές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη
που δημοσιεύθηκε χθες στο επιστημονικό περιοδικό Nature, οι
πάγοι στη Γροιλανδία λιώνουν σήμερα με επταπλάσια ταχύτητα συγκριτικά με τη δεκαετία του 1990.
Τόσο η κλίμακα όσο και η ταχύτητα
της τήξης των πάγων είναι πολύ
υψηλότερες από αυτές που είχαν
εκτιμηθεί, με βάση πληθώρα μελετών, από τη διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική
αλλαγή.
Από την ταχύτερη τήξη των πάγων της Γροιλανδίας, ουσιαστικά,
η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων
θα αυξηθεί φθάνοντας τα 67 εκατοστά μέχρι το 2100 – δηλαδή, θα
είναι κατά επτά εκατοστά υψηλότερη από την πρόβλεψη της διακυβερνητικής επιτροπής του ΟΗΕ.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 400
εκατ. άνθρωποι θα κινδυνεύουν
κάθε χρόνο από πλημμύρες. Η διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ
είχε προβλέψει πως 360 εκατ. άνθρωποι θα κινδύνευαν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως
τα τέλη του αιώνα. Ταυτόχρονα, η



Η εταιρεία αποκομιδής
απορριμμάτων του
Βερολίνου καλεί τους
κατοίκους της πόλης
να περιορίσουν την
απόρριψη σκουπιδιών.
λέξουν να καταναλώσουν τα απομεινάρια των γευμάτων τους αντί
να τα πετάξουν στα σκουπίδια και
πραγματοποιώντας κοινωνικές
επισκέψεις σε μοναχικούς γείτονες.
«Οι άνθρωποι συνωστίζονται σε
καταναλωτικούς ναούς, ενώ οι
διανομείς δεμάτων δεν προφταίνουν τον όγκο πακέτων που πρέπει

Η χριστουγεννιάτικη αγορά στην

πλατεία Μπράιτσαϊντ του Βερολίνου.
να παραδώσουν. Είναι άραγε αυτό
το νόημα των γιορτών; Ο τεράστιος
όγκος δώρων και οι υπερπλήρεις
κάδοι σκουπιδιών δείχνουν ότι ο
άνθρωπος έχει ξεχάσει το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων», αναφέρει η διαφήμιση της
εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα

της βρετανικής εφημερίδας The
Guardian. Η BSR, που εξυπηρετεί
δύο εκατομμύρια νοικοκυριά στο
Βερολίνο, συστήνει εναλλακτικούς
τρόπους εορτασμού των Χριστουγέννων, που θα προστατεύσουν
το περιβάλλον και θα περιορίσουν
την επιβάρυνση του οικογενειακού
προϋπολογισμού. «Ενα από τα πολυτιμότερα αγαθά είναι ο χρόνος
μας. Αυτό πρέπει να χαρίσετε.
Πώς θα σας φαινόταν μια βραδιά
με φίλους, ένα ταξίδι ή μια συναυλία;» εξηγεί η διαφήμιση της εταιρείας. Η BSR συστήνει, επίσης,
στους πελάτες της να είναι ευρηματικοί με τα αποφάγια της χριστουγεννιάτικης χήνας ή γαλοπούλας, φτιάχνοντας σάντουιτς,
αντί να τα πετάξουν στα σκουπίδια. Οι Βερολινέζοι καλούνται επίσης να αποφύγουν την κατανάλωση του παραδοσιακού «ζεστού
γλυκού κρασιού» σε πλαστικά
σκεύη, προτιμώντας τα κεραμικά.
Περισσότερα από 20.000 πλαστικά
κύπελλα μιας χρήσης χρησιμοποιούνται κάθε ώρα στο Βερολίνο
κατά τη διάρκεια της περιόδου
των Χριστουγέννων.
Οσοι Βερολινέζοι νιώθουν την
ανάγκη να χαρίσουν δώρα, μπορούν να επιλέξουν χειροποίητα
αντικείμενα ή ρούχα, τυλίγοντάς
τα σε χαρτί τουαλέτας, εφημερίδα
ή κομμάτια ύφασμα, αντί να χρησιμοποιήσουν πλαστικές συσκευασίες ή αλουμινόχαρτο.
REUTERS

Τόσο η κλίμακα όσο και η ταχύτητα της τήξης των πάγων είναι πολύ

υψηλότερες από αυτές που είχαν εκτιμηθεί, με βάση πληθώρα μελετών.
αύξηση της στάθμης της θάλασσας
ενισχύει και τον κίνδυνο κυμάτων
θυέλλης, όποτε οι θύελλες –που θα
καταστούν ισχυρότερες εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής– θα πλήττουν παράκτιες περιοχές.Η τήξη
των πάγων στη Γροιλανδία, από 33
δισ. τόνους καθ’ έτος τη δεκαετία
του 1990 αυξήθηκε σε 254 δισ. τόνους την περασμένη δεκαετία. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι πάγοι της Γροιλανδίας διαδραματίζουν κομβικό
ρόλο στην άνοδο της στάθμης των
θαλάσσιων υδάτων.
Εν μέρει, η τήξη τους οφείλεται
στην αύξηση της θερμοκρασίας του
ατμοσφαιρικού αέρα, που ακολουθεί
ταχύτερους ρυθμούς στην Αρκτική

από ό,τι παγκοσμίως, αλλά και από
την επιτάχυνση της ροής του πάγου
των παγετώνων στη θάλασσα, η
οποία οφείλεται στην άνοδο της
θερμοκρασίας των ωκεανών.

Από το 2011 το ρεκόρ
Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρονιά
με τη μεγαλύτερη απώλεια πάγου
ήταν το 2011, όταν έλιωσαν 335
δισ. τόνοι πάγου της Γροιλανδίας.
Από το 2013, η τήξη των πάγων
φαίνεται να σταθεροποιήθηκε στα
238 δισ. τόνους, αλλά αυτός ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού,
κατά το οποίο οι ερευνητές διαπίστωσαν εκτεταμένη τήξη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Μόλις στις 621 οι αιτήσεις για το ΕΣΤΙΑ
Ο μέχρι σήμερα αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί δεν είναι ο αναμενόμενος αναφέρει ο κ. Κρονίδης
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η περίοδος συμμετοχής στο Σχέδιο
ΕΣΤΙΑ, με το οποίο το κράτος θα καταβάλλει το 1/3 της μηνιαίας δόσης
του κάθε επιλέξιμου δανειολήπτη
ώστε να αρχίσει να εξυπηρετείται
το δάνειό του, λήγει στο τέλος του
χρόνου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται
να δοθεί μικρή παράταση σε αυτούς
τους δανειολήπτες οι οποίοι ναι μεν
αιτήθηκαν συμμετοχής, αλλά υπολείπονται κάποιων λίγων εγγράφων.
Μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμ






Σε δυο εβδομάδες εκπνέει η διορία που έχει
δοθεί για την υποβολή
αίτησης για ένταξη στο
Σχέδιο Εστία.
βρίου είχαν υποβληθεί 621 αιτήσεις
πλήρως συμπληρωμένες και με όλα
τα δικαιολογητικά, ενώ άλλες 967
αιτήσεις έχουν μεν παραληφθεί
από τις τράπεζες αλλά υπολείπονται
κάποιων εγγράφων ούτως ώστε να
υποβληθούν ολοκληρωμένες. Στη
συνέντευξή του ο Διευθυντής του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μιχάλης Κρονίδης τονίζει πως για να
μπορέσει να γίνει ορθή ανάλυση
της επιτυχίας ή όχι του Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ θα πρέπει να αναμένουμε
την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων.
Ο διευθυντής του Συνδέσμου
υπογραμμίζει επίσης πως υπάρχει
και ένας αριθμός δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών που δεν επέδειξε
ενδιαφέρον, είτε διότι δεν επιθυμεί
να προβεί σε κάποια διευθέτηση
των υποχρεώσεών του είτε γιατί

θέλει να αποκρύψει και να μην δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα
και τα περιουσιακά στοιχεία που
κατέχει.
- Διαφαίνεται πως το Σχέδιο
ΕΣΤΙΑ πάει να αποτύχει βάσει
των αρχικών υπολογισμών για
την συμμετοχή των πολιτών.
Έχουμε εικόνα της συμμετοχής
βάσει αριθμών που έχετε στη
διάθεσή σας;
- Μέχρι την περασμένη Τετάρτη,
11 Δεκεμβρίου 2019, είχαν υποβληθεί
621 αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα παραστατικά/δικαιολογητικά, ενώ άλλες 967 αιτήσεις
έχουν μεν παραληφθεί από τις τράπεζες αλλά υπολείπονται κάποιων
εγγράφων ούτως ώστε να υποβληθούν ολοκληρωμένες. Σίγουρα ο μέχρι σήμερα αριθμός αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί δεν είναι ο αναμενόμενος, αλλά ευελπιστούμε ότι
τις επόμενες δυο εβδομάδες και
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 που
είναι και η τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός.
- Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον
για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
κατά τη γνώμη σας;
- Κατ΄ αρχάς, να αναφέρουμε
ότι το Σχέδιο Εστία είναι κυβερνητικό σχέδιο από το οποίο επωφελούνται δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Δια μέσου του Σχεδίου Εστία ο δανειολήπτης θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να αποπληρώσει το δάνειό του, να διατηρήσει την κύρια
κατοικία του και να αναστείλει τις
όποιες εν εξελίξει νομικές διαδικασίες εναντίον του.
Για να μπορέσει να γίνει ορθή
ανάλυση της επιτυχίας ή όχι του
Σχεδίου θα πρέπει να αναμένουμε
την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων. Οι τράπεζες

Τα e-auctions

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαί-

σιο ούτως ώστε να καταστεί πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό για τη μείωση
των ΜΕΔ.
έχουν έρθει σε επαφή και έχουν
επικοινωνήσει με όλους τους δυνητικά επιλέξιμους δανειολήπτες
που εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία.
Από την προκαταρκτική πληροφόρηση που λαμβάνουμε από τα μέλη
μας διαφαίνεται ότι ένας αριθμός
θεωρεί ή αναμένει ότι θα ακολουθήσει κάποιο άλλο σχέδιο με ίσως
ευνοϊκότερους όρους, κάτι το οποίο
έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες
αρχές. Ένας άλλος αριθμός ενώ αρχικά επέδειξε ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκε θετικά κατά τις πρώτες

επαφές με τις τράπεζες, ακολούθως
είτε λόγω παραπληροφόρησης είτε
λόγω αρνητικών δημόσιων τοποθετήσεων έπαψε πλέον να επιδεικνύει ενδιαφέρον. Τέλος, υπάρχει
και ένας άλλος αριθμός δυνητικά
επιλέξιμων δανειοληπτών που εξ
υπαρχής δεν επέδειξε ενδιαφέρον,
είτε διότι δεν επιθυμεί να προβεί
σε κάποια διευθέτηση των υποχρεώσεών του είτε γιατί θέλει να αποκρύψει και να μην δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει.

- Μετά και την ολοκλήρωση του
πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, εκτιμάτε πως
είναι θωρακισμένο το σύστημα
για την αντιμετώπιση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων;
- Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
σημαντικές ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο ούτως ώστε αυτό να
καταστεί πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επιλογή
της διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακολουθεί τις πρόνοιες
του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου που ισχύει και
για τους φυσικούς πλειστηριασμούς
και το μόνο που αλλάζει είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας, για την
οποία σήμερα υπάρχει η αξιοποίηση
της τεχνολογίας και μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. Αυτό
που αναμένεται όμως να επιφέρει
είναι να καταστήσει τη διαδικασία
ανάκτησης χρεών από τις τράπεζες
πιο αποτελεσματική.
Συνεπώς, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της επιλογής διενέργειας
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι
ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Επιπλέον, η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναμένεται
να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης
προς εκείνους τους δανειολήπτες
που δεν είναι συνεργάσιμοι και ενώ
έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους επιλέγουν
να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Τα οφέλη
- Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε δικαιούχους του Σχεδίου
Εστία μερικές εβδομάδες πριν
την εκπνοή και της παράτασης

που έχει δοθεί για υποβολή αιτήσεων;
- Σε δυο εβδομάδες εκπνέει η διορία που έχει δοθεί για την υποβολή
αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία.
Ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να αντιληφθεί τα οφέλη του Σχεδίου Εστία,
τόσο για τον ίδιο όσο και για την
οικογένειά του. Συνεπώς, και με δεδομένο το γεγονός ότι μεσολαβούν
κάποιες αργίες λόγω των εορτών,
δεν απομένει πολύς χρόνος για αυτούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, δεν μπορούν να
αποπληρώσουν το δάνειό τους και
ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την
κύρια κατοικία τους, να υποβάλουν
αίτηση για να ενταχθούν στο Σχέδιο.
Επιπλέον, θα ήθελα να ενθαρρύνω
και εκείνους τους δανειολήπτες που
μέχρι σήμερα δεν επέδειξαν ενδιαφέρον διότι πιθανόν να θεωρούν
ότι δεν θα κριθούν βιώσιμοι, να υποβάλουν αίτηση. Όλες οι αιτήσεις,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών
των οποίων οι αιτητές δεν είναι βιώσιμοι και δεν έχουν ικανότητα αποπληρωμής, θα προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία ώστε να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα για τον
αριθμό και τον συνολικό όγκο των
δανείων αυτών των περιπτώσεων
δανειοληπτών. Οι τράπεζες είναι
στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου επιλέξιμου δανειολήπτη για
να επεξηγήσουν το Σχέδιο, να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες και να βοηθήσουν να συμπληρωθεί και να υποβληθεί εμπρόθεσμα
η σχετική αίτηση. Όσοι δανειολήπτες είναι μεν δικαιούχοι αλλά επιλέγουν να αγνοούν ή να μην επιδεικνύουν ενδιαφέρον να ενταχθούν
στο Σχέδιο Εστία, θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημαντικότητα και
τα οφέλη που αυτό προσφέρει και
να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των υποχρεώσεών τους.

Βέλτιστη αποδοτικότητα με τη χρήση της τεχνολογίας
«Πρόσφατα εγκαταστήσαμε το Moebius
και έχουμε εντυπωσιαστεί με τον επαγγελματισμό, τη γρήγορη ανταπόκριση και
τη φιλική προσέγγιση της εταιρείας καθ’
όλη τη διαδικασία εγκατάστασης, εκπαίδευσης, και τεχνικής υποστήριξης. Το σύστημα είναι εύχρηστο και ολοκληρωμένο
σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες ενότητες και
λειτουργίες. Το σύστημα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της επιχείρησής μας και στη
συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές αρχές.»

Ποια είναι η Moebius
Η Moebius Software Limited συστάθηκε
στην Κύπρο το 2015 με στόχο την ανάπτυξη
ενός εύχρηστου λογισμικού για την επίλυση
καθημερινών επιχειρησιακών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν δικηγόροι, εταιρείες
παροχής διοικητικών υπηρεσιών, λογιστές
και οποιαδήποτε εταιρεία διαχειρίζεται
αρχεία.
Το λογισμικό Moebius αναπτύχθηκε
από μια ομάδα προγραμματιστών και επαγγελματιών με πολύχρονη πείρα στο χώρο,
σε στενή συνεργασία με εταιρείες παροχής
διοικητικών υπηρεσιών, δικηγορικά και
λογιστικά γραφεία.
Εξατομικευμένες λύσεις με βάση
τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία
To Moebius περιλαμβάνει μια σειρά
από ενότητες, σχεδιασμένες έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες και να προσφέρουν
εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες
του κάθε πελάτη.
Είναι ιδανικό για εταιρική διαχείριση
για εταιρείες θεματοφυλακής (Fiduciary)
δίνοντας μια ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση εταιρειών και κεφαλαίων, εταιρικά
μητρώα, δομές και έντυπα καταχωρητών,
KYC και συμμόρφωση, καταγραφή χρόνου
και εξόδων, τιμολόγηση και πληρωμές.
Το Moebius παρέχει επίσης μια αποτελεσματική λύση για τους επαγγελματίες
συμμόρφωσης (compliance officers) αφού
περιλαμβάνει έναν πλήρως προσαρμόσιμο
μηχανισμό Κανόνων Κινδύνου σε συνδυασμό
με ολοκληρωμένους ελέγχους ιστορικού,
εκθέσεις ρυθμιστικών εκθέσεων readyto-go και διαχείριση εγγράφων για ασφαλή
κατάθεση εμπιστευτικών εγγράφων.
Το Moebius μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και από δικηγορικά γραφεία αφού παρέχει
εξιδεικευμένες λύσεις διαχείρισης νομικών
πρακτικών. Συνδέει όλες τις διαδικασίες

Αντώνης Αβραάμ,
Managing Director, Pan-Invest
Management Ltd

από τις λεπτομέρειες των υποθέσεων, προγραμματίζει τις εμφανίσεις στο δικαστήριο
βάση ημερολογίου και τα ραντεβού, αποθηκεύει και προστατεύει σημαντικά έγγραφα, καταγράφει τον χρόνο, τις δαπάνες,
την τιμολόγηση και παρέχει λεπτομερή
αναφορά απόδοσης.
Το Moebius είναι ιδανικό για κάθε επιχείρηση αφού μπορεί να μειώσει το χρόνο
αναζήτησης και διαχείρισης εγγράφων,
να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα εγγράφων
και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ
των υπαλλήλων, βελτιστοποιώντας έτσι
την απόδοση τους.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες από
εξειδικευμένους επαγγελματίες
Η εταιρεία ειδικεύεται στην εφαρμογή
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
επιχειρήσεων και μπορεί να προσφέρει
εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
στους πελάτες της με στόχο την ομαλή μετάβαση σε ψηφιακό σύστημα και τη συνεχή,
καθημερινή στήριξη των αναγκών τους.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προ-

σφέρονται περιλαμβάνουν την Επιχειρηματική Ανάλυση, τη Διαδικασία και το Σχεδιασμό Πολιτικής και τεκμηρίωσης, Προσαρμοσμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση.
Το προσωπικό του Moebius έχει εμπειρία
από δεκαετίες εργασιών στην εταιρική
διαχείριση, την ανάπτυξη λογισμικού και
τη διαχείριση επιχειρήσεων σε ένα ευρύ
φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, όπως:
Εταιρικές Υπηρεσίες, Τραπεζικές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Μάρκετινγκ.

εγγράφων. Επιπλέον, με τη χρήση των εργαλείων τιμολόγησης του Moebius, έχουμε
αναβαθμίσει τις διαδικασίες μας, με ακριβέστερη τιμολόγηση των εργατοωρών,
βελτιώνοντας έτσι τη ρευστότητα της εταιρείας. Παράλληλα, χάρη στην ενοποίηση
της βάσης δεδομένων μας σε ένα κεντρικό
σύστημα, μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα την αποδοτικότητα σε καθημερινή
βάση.»
Κώστας Χριστοφόρου,
CEO, CPM

Testimonials πελατών
To Moebius αποτελεί μια εύχρηστη και
οικονομικά προσιτή λύση, κατάλληλη για
οποιοδήποτε μέγεθος ή τύπο επιχείρησης.
Σήμερα, χρησιμοποιείται με επιτυχία σε
20 μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Κύπρο, βελτιώνοντας την καθημερινότητα πάνω από 300 επαγγελματιών.
«Καταργώντας την καταχώρηση δεδομένων και την αναπαραγωγή εγγράφων,
έχουμε βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων μας, πετυχαίνοντας ταχύτερη και
ακριβέστερη αποθήκευση και ανάκτηση

«Από την καταγραφή των πελατών και
τη δημιουργία εγγράφων, μέχρι την καταχώρηση ωρών και τιμολόγησης, το εξατομικευμένο σύστημα της Moebius μας
έχει βοηθήσει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, δίνοντας σε κάθε εργαζόμενο
την ευελιξία να οργανώσει και να διαχειριστεί το φόρτο εργασίας του εύκολα και
απλά.»
Κύπρος Ιωαννίδης,
Partner, Hadjianastassiou, Ioannides LLC,
member of the Deloitte Legal network

«Μετά την εγκατάσταση του Moebius
γίνεται καλύτερος έλεγχος των εργασιών
και ανάλυση δεδομένων που γίνεται εύκολα
μέσω των εκθέσεων που παράγει το σύστημα, ενώ παράλληλα έχουμε καλύτερης
ποιότητας δεδομένα χάρη στη βελτιωμένη
διαχείριση τους, πράγμα μου έχει βοηθήσει
στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, η ενότητα Moebius Compliance
αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο
σε ό,τι αφορά τη λειτουργία AML για να
συμμορφωνόμαστε με τις αρχές αποδοτικά.
Καθ’ όλη τη διαδικασία εγκατάστασης, που
περιλάμβανε και τη μεταφορά δεδομένων
και αρχείων από το παλιό στο νέο σύστημα,
λάβαμε τεράστια στήριξη από το έμπειρο
προσωπικό της Moebius καταφέρνοντας
να μετριάσουμε τον αντίκτυπο στην ροή
των εργασιών μας.”
Βάσσος Παρασκευά,
Director, Fiduserve Management Ltd

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Moebius και δωρεάν δοκιμή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.moebiussoftware.com
ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22275 190
ή μέσω email info@moebiussoftware.com
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Τα αγκάθια πίσω από τα κίνητρα ΟΚΥπΥ
Ισορροπημένο και δελεαστικό χαρακτηρίζει ο Οργανισμός το σχέδιο κινήτρων την ώρα που η ΠΑΣΥΚΙ κάνει λόγο για νέο κύμα φυγής
κατά μέσο όρο 170 χιλιάδες ευρώ
ετησίως. Για τους Προσωπικούς
Ιατρούς ενηλίκων του Δημοσίου,
τα στοιχεία του ΟΑΥ δείχνουν πως
οι συνολικές ετήσιες απολαβές θα
ανέλθουν, από 78 χιλιάδες ευρώ
έως 85 χιλιάδες ευρώ, την ώρα που
ένας Προσωπικός Ιατρός ενηλίκων
του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με
τα ίδια στοιχεία, θα αμείβεται ετησίως με 115 χιλιάδες ευρώ. Ένα
άλλο σημείο κομβικό για προσαρμογή των δημόσιων νοσηλευτηρίων
σε περιβάλλον ΓεΣΥ, αφορά τη
φυγή ιατρών και την πρόσληψη
νέων. Εδώ τα στοιχεία που δίνονται
από τον ΟΚΥπΥ δείχνουν θετικό
πρόσημο σε σημείο που να υποστηρίζεται πως το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιπτώσεις
επιστροφής ιατρών που αποχώρησαν από τα δημόσια νοσοκομεία.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η πρόταση που παρουσίασε ο ΟΚΥπΥ στους γιατρούς του δημοσίου
και απορρίφθηκε από την ΠΑΣΥΚΙ,
για πρώτη φορά επιχειρεί να διασυνδέσει την παραχώρηση οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς, με
την παραγόμενη εργασία τους, στα
δημόσια νοσοκομεία. Πίσω από τα
νούμερα που έβαλε στο τραπέζι ο
Διαχειριστής των δημόσιων νοσοκομείων, βρίσκεται η ξεκάθαρη
επιδίωξη, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των ιατρικών υποδομών των νοσηλευτηρίων, σε περιβάλλον ΓεΣΥ, η οποία αφενός θα
βελτιώσει σημαντικά τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες και







Στην πρόταση κινήτρων
προς τους γιατρούς του
δημοσίου οι ετήσιες
απολαβές τους σύμφωνα με υπολογισμούς του
ΟΚΥπΥ αυξάνονται από
90 χιλιάδες ευρώ στις
110 χιλιάδες ευρώ.
αφετέρου θα σμικρύνει το υφιστάμενο χάσμα με τις ιδιωτικές κλινικές. Στόχος που εάν επιτευχθεί,
θα καταστήσει τα δημόσια νοσοκομεία ανταγωνιστικά αλλά και
βιώσιμα, στο υπό διαμόρφωση νέο
περιβάλλον. Η παραχώρηση κινήτρων στους γιατρούς του δημοσίου,
πέρα από τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις και αν εκδηλώνονται, θεωρείται κομβικής σημασίας προκειμένου ο ΟΚΥπΥ να είναι σε θέση
να εξισορροπήσει τα έσοδα και
έξοδα των νοσοκομείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα των έξι πρώτων μηνών
λειτουργίας, παρατηρείται μια απόκλιση η οποία αποδίδεται, σε πρακτικά προβλήματα προσαρμογής
σε περιβάλλον ΓεΣΥ, αλλά και νοοτροπίας που επικρατεί στο χώρο

Η ΠΑΣΥΚΙ

Το τι μέλει γενέσθαι στο χώρο της δημόσιας υγείας παραμένει άγνωστο με τους γιατρούς μέλη της ΠΑΣΥΚΙ αλλά και τον ΟΚΥπΥ να εμφανίζονται να μην έχουν

σημείο επαφής.
της δημόσιας υγείας, η οποία όπως
υποστηρίζεται θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως
ευέλικτο ωράριο εργασίας με το
οποίο διαφωνούν οι γιατροί του
δημοσίου.

Τα κίνητρα
Με βάση τη μελέτη που συνοδεύει την πρόταση του ΟΚΥπΥ, το
κόστος των κινήτρων που προτάθηκαν στους ιατρούς του δημοσίου,
για κανονικό ωράριο εργασίας, ουσιαστικά ισοδυναμεί με το 1/12
των υπολογιζόμενων ετήσιων εσόδων του ΟΚΥπΥ. Στους υπολογισμούς που έχουν γίνει, λαμβάνονται
υπόψη τα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου, επί των οποίων παρουσιάσθηκαν στους ιατρούς τρία σενάρια
τα οποία καθορίζουν το μηνιαίο

ποσό κινήτρων στους ιατρούς του
δημοσίου.
Στο αρχικό σενάριο που αποτελεί
το ελάχιστο, το μέσο μηνιαίο εισόδημα του Ειδικού ιατρού καθορίζεται στα 770 ευρώ, με ετήσιο
συνολικό κόστος 4,4 εκατ. ευρώ.
Στο δεύτερο, το βασικό σενάριο,
το αντίστοιχο μέσο μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται στα 970 ευρώ, με
συνολικό ετήσιο κόστος 5,4 εκατ.
ευρώ.
Στο τρίτο σενάριο, το επιθυμητό,
το μέσο μηνιαίο εισόδημα ανεβαίνει
στα 1150 ευρώ, με ετήσιο συνολικό
κόστος για τον ΟΚΥπΥ, τα 6,4 εκατ.
ευρώ. Στα σενάρια που έχουν εκπονηθεί φαίνονται και οι προσδοκίες του ΟΚΥπΥ για τα ετήσια
έσοδα. Στο πρώτο σενάριο τα συνολικά έσοδα τοποθετούνται στα

ΑΡΘΡΟ

62,3 εκατ. ευρώ στο δεύτερο στα
74,3 εκατ. ευρώ και στο τρίτο στα
91,1 εκατ. ευρώ. Από την πρόταση
προκύπτει πως κάποιος Ειδικός Ιατρός του δημοσίου έχει τα περιθώρια να αυξήσει τις απολαβές του
περισσότερο, εάν εργάζεται και
εκτός κανονικού ωραρίου. Σε αυτή
την περίπτωση στο πρώτο σενάριο
στο μέσο μηνιαίο εισόδημα προστίθενται άλλα 230 ευρώ, στο δεύτερο δεν υπάρχει διαφοροποίηση,
ενώ στο τρίτο ανεβαίνει στα 330
ευρώ. Συνολικά οι απολαβές από
τα κίνητρα, εντός και εκτός ωραρίου
εργασίας, διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 1.000, 1.200 και 1.480
ευρώ.

Οι απολαβές
Από πλευράς ΟΚΥπΥ, στη φα-

ρέτρα των επιχειρημάτων του περιλαμβάνονται και οι αναπροσαρμογές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, στα μισθολόγια των γιατρών
του δημοσίου. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, οι αποδοχές ενός
Ειδικού Ιατρικού Λειτουργού παρουσιάζονται ότι ανέρχονται, ετησίως και κατά μέσο όρο, στις 90.500
ευρώ. Ενός βοηθού διευθυντή στις
124 χιλιάδες ευρώ και ενός διευθυντή κλινικής στις 122 χιλιάδες
ευρώ.
Στις συγκεκριμένες απολαβές,
όπως διευκρινίζεται δεν συμπεριλαμβάνονται τα κίνητρα που δόθηκαν από τον ΟΚΥπΥ. Στο έγγραφο αναφέρεται πως σε περιβάλλον
ΓεΣΥ (εφαρμογή και των δυο φάσεων), οι Ειδικοί Ιατροί σύμφωνα
με στοιχεία του ΟΑΥ θα λαμβάνουν

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο
παροχής κινήτρων φαίνεται ελκυστικό η ΠΑΣΥΚΙ, μια εκ των συντεχνιών των ιατρών του δημοσίου,
αντέδρασε έντονα προχωρώντας
μάλιστα σε τρίωρη στάση εργασίας.
Οι της ΠΑΣΥΚΙ επιρρίπτουν ευθύνες στον ΟΚΥπΥ για το αδιέξοδο
που έχει σημειωθεί, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η ηγεσία
του Οργανισμού με τη στάση της,
δεν τους άφησε άλλα περιθώρια
παρά τα δυναμικά μέτρα . «Λάβαμε
ένα κείμενο, το οποίο λίγο πολύ
μας είπαν ξέρετε είναι απόφαση
του ΔΣ(ΟΚΥΠΥ), και δεν επιδέχεται
ιδιαίτερη συζήτηση και αλλαγών.
Άρα, για ποιο διάλογο μιλούμε»,
υποστήριξε ο πρόεδρος της συντεχνίας Σωτήρης Κούμας. Το χάσμα
μεταξύ των δυο πλευρών είναι μεγάλο και αυτό προκύπτει από βαρύτατες κατηγορίες που εκτόξευσε
η ΠΑΣΥΚΙ χαρακτηρίζοντας την
πρόταση των κινήτρων ως αντικίνητρο που στόχο έχουν να εξωθήσουν τους γιατρούς ή ένα μεγάλο
αριθμό προς τα έξω, με ότι αυτό
συνεπάγεται για το μέλλον, για την
βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

/ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Εξι μήνες ΓεΣΥ, ένας απολογισμός
Έχοντας συμπληρώσει έξι μήνες
από την έναρξη της πρώτης φάσης
του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ), μπορούμε πια να προβούμε
σε μια πρώτη αξιόπιστη αποτίμηση
της μεγάλης αυτής κοινωνικής μεταρρύθμισης, η οποία έγινε πράξη
και άλλαξε τη ζωή μας μετά από
πολλές δεκαετίες ατέρμονων συζητήσεων.
Το ΓεΣΥ δέχθηκε έντονη και
πολλές φορές άδικη κριτική πριν
από την έναρξή του. Παρόλα αυτά,
η θέρμη με την οποία η κυπριακή
κοινωνία αγκαλιάζει το ΓεΣΥ καταδεικνύεται από τους αριθμούς
των εγγεγραμμένων δικαιούχων
και την αυξητική ροή εγγραφής
των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας. Κόντρα στην
ομολογουμένως αρνητική και απογοητευτική τάση που επικρατούσε
τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας
του Συστήματος, το ΓεΣΥ βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και κερδίζει
το στοίχημα για την παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περί-

θαλψης κατά τρόπο καθολικό και
αλληλέγγυο.
Το ΓεΣΥ είναι γεγονός με την
υπομονή και την επιμονή που δείξαμε όλοι, κυβέρνηση, Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας, κοινωνία, οργανωμένοι ασθενείς και άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών,
αλλά και οι ομάδες των επαγγελματιών υγείας. Θέλω και δημοσίως
για ακόμη μία φορά να δηλώσω ότι
καταλυτική είναι η στήριξη που
έχουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά
έγειρε την πλάστιγγα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ ειδικά την περίοδο
που προηγήθηκε της 1ης Ιουνίου
2019, τότε που αρκετοί αμφέβαλλαν
κατά πόσον θα προχωρούσαμε στην
κορυφαία αυτή τομή. Σημαντική
είναι ασφαλώς και η συμβολή των
πολιτικών δυνάμεων που χωρίς την
ομόφωνη έγκρισή τους το 2017, θα
βιώναμε ακόμα τις παθογένειες του
προηγούμενου συστήματος. Και
παρόλο που το Σύστημα Υγείας βρίσκεται πια σε λειτουργία, όλοι όσοι








Μέρα με τη μέρα το Γενικό Σύστημα Υγείας
βελτιώνεται και κερδίζει το στοίχημα για την
παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τρόπο καθολικό και αλληλέγγυο.
προανέφερα έχουν το δικό τους λιθαράκι να βάλουν για την αναβάθμιση του οικοδομήματος που λέγεται ΓεΣΥ, μέσα από καλόπιστη
και εποικοδομητική κριτική και συνεργασία για εντοπισμό και επίλυση
των αδυναμιών, έτσι ώστε το Σύστημα να αναβαθμίζεται συνεχώς,
προσφέροντας τις βέλτιστες δυνατές
υπηρεσίες στους δικαιούχους.
Θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριστώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

Εκείνο, όμως, για το οποίο μπορώ
να διαβεβαιώσω είναι ότι έχουμε
την πολιτική βούληση και την προθυμία να εργαστούμε για την αντιμετώπισή τους. Η προσαρμογή με
το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον χώρο της υγείας παραμένει η μεγάλη πρόκληση για όλους
μας, τους δικαιούχους, αλλά και
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η μετάβαση στην εποχή ΓεΣΥ
είναι μείζον στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν και τα δημόσια
νοσηλευτήρια, τα οποία έχουν δεδομένη τη στήριξη του κράτους,
αλλά όχι χωρίς περιορισμούς. Δεν
θα κουραστώ να επαναλαμβάνω
ότι επενδύουμε στα δημόσια νοσηλευτήρια έχοντας πάντα υπόψη
την οικονομική βιωσιμότητα και
τη χρηστή διοίκηση, γι’ αυτό απευθύνω έκκληση για τερματισμό της
κινδυνολογίας, η οποία υπονομεύει
την ποιότητά τους, την προσφορά
τους, αλλά και την ίδια την ύπαρξή
τους. Ο προϋπολογισμός του 2020
για τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι

ο υψηλότερος στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταξύ
άλλων προβλέπει €25 εκατομμύρια
για την αναβάθμιση κτηρίων και
άλλα €15 εκατ. για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ συνεχείς είναι οι επενδύσεις μας σε
ανθρώπινο δυναμικό, αφού μόνο
για τα έτη 2019 και 2020, προβλέπονται σχεδόν 500 νέες θέσεις για
τα δημόσια νοσηλευτήρια. Σκοπός
είναι ο ΟΚΥπΥ, ως ο πολυπληθέστερος πάροχος του ΓεΣΥ, να έχει
νοσοκομεία με διοικητική και οικονομική σταθερότητα.
Ζωτικής σημασίας είναι και η
προσφορά των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ιδιαίτερα στη δεύτερη
φάση της ενδονοσοκομειακής
φροντίδας υγείας, που θα τεθεί σε
εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2020.
Προσβλέπω σε αίσια κατάληξη των
διαβουλεύσεων για ένταξη των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ
προκειμένου να διασφαλίσουμε
ότι ο δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα
της επιλογής του ιατρού και του

νοσηλευτηρίου που ο ίδιος θεωρεί
ότι μπορεί να του προσφέρει τις
υπηρεσίες που χρειάζεται.
Το ΓεΣΥ δεν σχεδιάστηκε εν μια
νυκτί ούτε και εφαρμόζεται για να
ναυαγήσει. Εξάλλου, η καθολική
αποδοχή της οποίας έτυχε από τους
δικαιούχους, που είδαν την καθημερινότητά τους να αλλάζει και τα
οικογενειακά τους έξοδα να περιορίζονται, αλλά και η θετική προσέγγιση που έδειξαν οι πάροχοι,
αποτελούν όπλα στη φαρέτρα μας
για να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε το ΓεΣΥ τώρα και για
τις μελλοντικές γενεές. Είμαστε
προσηλωμένοι στον στόχο μας,
που δεν είναι άλλος από την ομαλοποίηση της λειτουργίας της 1ης
φάσης και την πλήρη ανάπτυξη
του ΓεΣΥ και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σε αυτή την προσπάθεια
έχουμε όλους τους εμπλεκόμενους
στο πλευρό μας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι
υπουργός Υγείας.
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Ανοίγει τον Ιούνιο η μαρίνα Αγίας Νάπας
Οι συμφωνίες, τα χρονοδιαγράμματα και οι πελάτες που δεν ήρθαν λόγω του σάλου για τα χρυσά διαβατήρια
στην μαρίνα και προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε.
-Πρόκειται για κυπριακές εταιρείες;
-Όχι μόνο κυπριακές. Εκείνο
που έχει σημασία για εμάς, είναι
ναι η μαρίνα μας να διαφοροποιείται είτε από άλλες μαρίνες είτε
τοπικές είτε της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Ο σκοπός μας
είναι να προσφέρουμε στον επισκέπτη και στους ένοικους των
επαύλεων και των πύργων την ιδανική εμπειρία.

Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ιανουάριο ανοίγει ο χώρος ελλιμενισμού σκαφών στη μαρίνα Αγίας
Νάπας, ενώ το καλοκαίρι θα ανοίξει
και το εμπορικό τμήμα της για το
κοινό. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι
εργασίες για τους δύο πύργους, οι
οποίοι βάσει χρονοδιαγραμμάτων
θα είναι έτοιμοι μέχρι το 2022. Αυτά
αναφέρει στην «Κ» ο διευθύνων
σύμβουλος της M.M Makronisos
Marina Ltd Σταύρος Καραμοντάνης.
Ξεδιπλώνει τα χαρτιά του για το
προφίλ των εστιατορίων τα οποία
θα φιλοξενούνται στη μαρίνα, αλλά
και το προφίλ των αγοραστών των
διαμερισμάτων. Δεν θεωρεί ανταγωνιστική τη μαρίνα Παραλιμνίου,
ωστόσο είναι κατηγορηματικός για
τον τρόπο χειρισμού και της έκτασης
που πήρε το θέμα με το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων, κάτι που όπως
αναφέρει στοίχισε στο έργο, αλλά
και στον τομέα των ακινήτων ευρύτερα.

Σκάφη, όχι κρουαζιερόπλοια
-Για τι είδους σκάφη προορίζεται
η μαρίνα;
-Τα σκάφη αρχίζουν από δέκα
μέτρα μέχρι 65 μέτρα. Είναι ιστιοφόρα, τα λεγόμενα ταχύπλοα σκάφη, και τα cruisers. Ο στόχος της
μαρίνας Αγίας Νάπας είναι να προσελκύσει την κατηγορία μεταξύ
20-45 μέτρα βασισμένοι πάντοτε
στις τάσεις της αγοράς. Για τα σκά-








Δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά η μαρίνα Παραλιμνίου. Χρειαζόμαστε
τις μαρίνες και είναι επίσης πολύ σημαντικό να
προχωρήσει η μαρίνα
στην Πάφο.
-Παρουσιάσατε πρόσφατα τον
χώρο ελλιμενισμού στη μαρίνα.
Ποιο είναι το επόμενο στάδιο
στην πορεία υλοποίησης του
έργου;
Κατ΄αρχάς έχουμε ανοίξει τη μαρίνα σε πιλοτική φάση για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα διάφορα
συστήματά της όπως την παροχή
νερού, ρεύματος και διαδικτύου σε
κάθε θέση ελλιμενισμού και στα
σημεία που προνοεί το σχέδιο ώστε
να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε υποσχεθεί.
Οι θέσεις ελλιμενισμού που έχουμε
ανοίξει είναι γύρω στις 150 και συνολικά ανέρχονται στις 420 θέσεις
στο νερό. Η ανατολική πλευρά της
λιμενολεκάνης είναι σημαντική,
διότι εκεί υπάρχει το κτήριο διοίκησης το οποίο έχουμε ανοίξει, το
κυβερνητικό κτήριο το οποίο φιλοξενεί το τελωνείο, την λιμενική, τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες, τμήμα
Υπουργείου Υγείας και ΥΚΑΝ. Έχει
ήδη στελεχωθεί από την αστυνομία
και οι υπόλοιπες υπηρεσίες ακολουθούν. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν για να μπορέσουμε να ανοίξουμε στις 31 Ιανουαρίου του 2020
την μαρίνα μόνο για θέσεις ελλιμενισμού. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
-Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση
του έργου;
-Οι στόχοι είναι να παραδοθεί η
μαρίνα για τα σκάφη τον Ιανουάριο
και το καλοκαίρι όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εμπορική ζώνη με τα
καταστήματα, τις καφετέριες και
τα εστιατόρια, θα ανοίξουμε για το
κοινό. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Ιούνιο θα υπάρχει μια περίοδος μεταβατική κατά την οποία θα τελειοποιήσουμε τα υπόλοιπα συστήματα








Καραμοντάνης: Μέχρι στιγμής έχει πωληθεί σχεδόν το 90% του ανατολικού πύργου, ο οποίος παραδίδεται τέλος του 2021. Ο δυτικός πύργος θα ανοίξει στην

αγορά εφόσον λειτουργήσει η μαρίνα.
και θα δοθεί και η ευκαιρία να τελειώσουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις όσον αφορά την εστίαση.
Τέλος του 2020 θα ανοίξει και ο χώρος των εκδηλώσεων. Παράλληλα
θα κτίζονται οι επαύλεις και οι πύργοι, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 2021- αρχές του 2022.
-Άρα το καλοκαίρι, όταν θα επισκέπτεται κάποιος την μαρίνα
θα βλέπει γύρω του τα εργοτάξια;
-Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι
αναγκαίο κακό. Σίγουρα δεν είναι
ωραίο να το βλέπει κανείς αλλά δεν
μπορούμε να αναβάλουμε το άνοιγμα για το κοινό μέχρι το 2022, όταν
θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των
πύργων. Είναι κάτι που επιχειρηματικά δεν μπορεί να δουλέψει.
Έχουμε όμως ήδη τοποθετήσει ειδικό διαχωριστικό ύψους τριών μέτρων με το οποίο διασφαλίζουμε
την ασφάλεια των επισκεπτών. Αυτά
θα γίνουν πολύ προσεκτικά έτσι
ώστε να παρέχεται πλήρης ασφάλεια
σε όλους.
- Το ότι υπάρχει άλλη μια μαρίνα
σε εξέλιξη - η μαρίνα Παραλιμνίου- δεν θεωρείτε ότι λειτουργεί η μια ανταγωνιστικά προς
την άλλη; Δεν θα κλέψει η μια
επισκέπτες ή πελάτες από την
άλλη;
- Θα έλεγα όχι και να σας εξηγήσω
τον λόγο. Κατ΄αρχάς για να δημιουργηθεί ναυτικός τουρισμός, και
για να έρθει ένας ξένος με το σκάφος
του στην Κύπρο, σημαίνει ότι πρέπει
να έχει επιλογές. Επιλογές δεν σημαίνει μια ή δυο μαρίνες. Πρέπει
να υπάρχουν διάφορες μαρίνες
στρατηγικά τοποθετημένες. Το ιδανικό είναι κάθε 25 ναυτικά μίλια,
(40 χιλιόμετρα) να υπάρχει μια μα-

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας
σε αριθμούς
Επένδυση

300 εκατ. ευρώ
Δύο πύργοι

115 μέτρων
190 διαμερίσματα
29 επαύλεις

Χωρητικότητα

600 σκάφη

Eτος ολοκλήρωσης

2022

ρίνα ή ένας ασφαλής τόπος πρόσδεσης σκαφών. Το ταξίδι στην θάλασσα δεν είναι καθόλου προβλέψιμο και είναι πολύ πιο αργό σε
σχέση με το ταξίδι με το αυτοκίνητο.
Τα ιστιοφόρα, μικρά ή μεγάλα, κάνουν περίπου 8-10 ναυτικά μίλια
την ώρα οπότε αντιλαμβάνεστε αν
η μαρίνα Λεμεσού με την δική μας
μαρίνα έχει απόσταση 55 ναυτικά
μίλια, χρειάζονται 5-5μιση ώρες ταξιδίου. Δεν είναι λίγες. Άρα θα χρειαστεί να σταματήσει στην Λάρνακα
σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αυτό
το αίσθημα της ασφάλειας είναι
πολύ σημαντικό. Άρα για τους boaters, οι μαρίνες είναι απαραίτητο.
Από την άλλη για να πείσεις τον

Κύπριο καταναλωτή, από την Πάφο
ή την Λευκωσία, πρέπει να του δώσεις επιλογές.Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προχωρήσει η μαρίνα
στην Πάφο, διότι αποτελεί το δυτικό
σημείο εισόδου στην Κύπρο, από
την δυτική πλευρά της Μεσογείου,
άρα από τα νησιά της Ελλάδας, ακριβώς για να υπάρχει η ασφάλεια, την
οποία δεν προσφέρει το λιμανάκι
της Πάφου. Άρα είναι σημαντική
η ύπαρξη μαρίνων για να υπάρχουν
αυτές οι επιλογές. Και φυσικά είναι
κάτι που δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού. Διότι ναι
μεν εγώ θέλω να προσφέρω τις καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες από
τις άλλες μαρίνες, αλλά ιδού η Ρόδος,
ιδού και το πήδημα.
-Υπάρχει ενδιαφέρον για νέες
τουριστικές αναπτύξεις κοντά
στην μαρίνα. Γνωρίζετε αν υπάρχουν κι άλλες ανάλογες επενδυτικές κινήσεις;
-Η μαρίνα Αγίας Νάπας και η
επένδυση που κάνουμε ύψους 300
εκατομμυρίων είναι η μεγαλύτερη
επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην
περιοχή και από τις μεγαλύτερες
στην Κύπρο. Είναι ένα έργο το οποίο
είναι έργο υποδομής, πολύ καλής
ποιότητας και σχεδιασμού από όλες
τις πλευρές. Άρα είναι αναπόφευκτο
ότι δίνει έναυσμα για νέες επενδύσεις. Αυτό για μας είναι τεράστια
επιτυχία διότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη δική μας επένδυση.
Όποια νέα επένδυση είναι κάτι το
ευχάριστο και καλοδεχούμενο και
μακάρι να έρθουν κι άλλες προσεγμένες επενδύσεις σωστές με σωστό
σχεδιασμό. Υπάρχουν κι άλλα ξενοδοχεία που κτίστηκαν, ή κτίζονται
τώρα λόγω της μαρίνας και είμαι
σίγουρος ότι θα ανακοινωθούν κι

άλλα. Φτάνει να είναι σωστά σχεδιασμένα για το καλό όλων για να
μην χαλάσουμε αυτό που προσπαθούμε με κόπο να κτίσουμε για το
κοινό όφελος.

Συμφωνίες για εστιατόρια
-Τι συμφωνίες έχετε κλείσει για
την εμπορική ανάπτυξη της μαρίνας;
-Δεν μπορώ ακόμα να ανακοινώσω brands, εκείνο που μπορώ
να σας πω είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, άρχισαν
να πέφτουν υπογραφές αλλά στρατηγικά θέλουμε να ανακοινώσουμε
αφού υπογράψουμε με όλες τις
εταιρείες ή τουλάχιστον με την
πλειοψηφία. Θα υπάρχει επίσης
φαρμακείο και μια μικρή υπεραγορά
για την οποία έχουμε συζητήσει
με τις διάφορες αλυσίδες. Στον τομέα της εστίασης θέλω να τονίσω
ότι στόχος μας είναι να γίνουν πολύ
στοχευμένες επιλογές. Θέλουμε να
προσφέρουμε σε οποιοδήποτε επισκέπτη μία ωραία εμπειρία. Για
να μπορέσουμε να προσφέρουμε
αυτή την ωραία εμπειρία, πρέπει
να έχουμε και τα ανάλογα εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα
και δεν είναι εύκολο να τα συνδυάσεις όλα αυτά ώστε να υπάρχει
μια ισορροπία. Πιστεύω όμως ότι
το έχουμε καταφέρει.
-Θα δούμε εστιατόρια fast food;
-Το fast food είναι κάτι το οποίο
αποφεύγουμε για την μαρίνα αφού
θεωρούμε ότι δεν ταιριάζει στο
concept. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποια brands και αλυσίδες
εστιατορίων, τα οποία έχουν αγκαλιαστεί από τον Κύπριο καταναλωτή, και θα ήθελε να τα δει

«Δεν θα δούμε στην
μαρίνα εστιατόρια fast
food, αλλά θα υπάρχουν
αλυσίδες εστιατορίων
τα οποία έχουν αγκαλιαστεί από τον Κύπριο
καταναλωτή».
φη από δέκα μέτρα και κάτω έχουμε
δημιουργήσει ένα χώρο ο οποίος
δεν είναι εντός της λιμενολεκάνης
αλλά εντός του λιμένα και είναι το
λεγόμενο boat yard. Εκεί έχουμε
δημιουργήσει ένα πολυώροφο σύστημα στάθμευσης με τέσσερις
στάθμες για αυτά τα σκάφη, χωρεί
περίπου 180 θέσεις από 0-10 μέτρα
και εκεί θα προσφέρονται υπηρεσίες concierge service. Αν κάποιος
έχει ένα ταχύπλοο, θα του προσφέρουμε υπηρεσία με ειδικό μηχάνημα και θα το τοποθετούμε από
το νερό σε αυτές τις θήκες. Αυτό
είναι κάτι πρωτοποριακό για την
Κύπρο και την Μέση Ανατολή. Ξεκινάμε με εκστρατεία τον Ιανουάριο
ώστε να προσελκύσουμε όσο περισσότερους πελάτες μπορούμε,
στοχεύοντας ειδικότερα στην τοπική αγορά.
-Σας ενδιαφέρει ο τουρισμός
κρουαζιέρας;
-Αυτό είναι κάτι που ακούω τακτικά. Πρέπει να το καταλάβουν
οι τοπικές αρχές ότι οι μαρίνες
εστιάζουν αλλού.Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα κρουαζιερόπλοια θέλουν ειδικές αποβάθρες και ειδική
μεταχείριση, και οι μαρίνες δεν γίνονται για να εξυπηρετήσουν
κρουαζιερόπλοια, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα είναι ευπρόσδεκτα
επειδή φέρνουν μεγάλο αριθμό επιβατών. Αλλά αυτή την στιγμή τα
μόνα σημεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια είναι
το λιμάνι της Λεμεσού και της Λάρνακας. Αν ολοκληρωθούν οι υποδομές μας και μπορούν να έρθουν
να δένουν σε ανοικτή θάλασσα και
να φέρνουν τον κόσμο στην μαρίνα
μας, τότε πολύ ευχαρίστως να τα
εξυπηρετήσουμε.

Χάθηκαν πελάτες λόγω του σάλου των χρυσών διαβατηρίων

Ήδη έχει ανοίξει το ανατολικό τμήμα της λιμανολεκάνης και γύρω στις 150 θέσεις ελλιμενισμού. Τον Ιανουάριο θα ανοίξει όλος ο χώρος της λιμανολεκάνης.

-Ήταν εξ αρχής πολύ θετική η
ανταπόκριση της αγοράς για τα
διαμερίσματα στους πύργους.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα;
-Το προφίλ των αγοραστών μας
παραμένει το ίδιο. Έχουμε αγοραστές από διάφορες χώρες, είτε αυτοί
είναι από την Σαουδική Αραβία,
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
από τη Ρωσία, την Ευρώπη, την
Κύπρο και την Αφρική.Ειδικότερα,
έχουμε αγοραστές από την Αίγυπτο
λόγω του συνέταιρου και μεγαλοεπενδυτή του έργου Naguib Sawiris, ο οποίος είναι όνομα πολύ δυνατό όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά
παγκοσμίως. Προοπτική για εμάς
είναι η ασιατική αγορά από την
οποία έχουμε λιγότερους αγοραστές. Αυτή την στιγμή εμείς επειδή

έχουμε πωλήσει σχεδόν τον ανατολικό πύργο γύρω στο 90% τον
οποίο είχαμε στρατηγικά προωθήσει, και ο οποίος παραδίδεται τέλος
του 2021. Όσον αφορά τον δυτικό
πύργο στρατηγικά έχουμε επιλέξει
να ανοίξουμε την μαρίνα και τότε
να τον βγάλουμε στην αγορά το
επόμενο καλοκαίρι ή την άνοιξη,
ώστε να υπάρχει κάτι χειροπιαστό
λόγω αυτών που συμβαίνουν στον
τομέα των ακινήτων. Οι τιμές στον
δυτικό πύργο θα ξεκινούν από τις
650 χιλιάδες ευρώ για διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου και θα πηγαίνουν μέχρι έξι εκατομμύρια για το
ρετιρέ.
-Σε ποιο βαθμό έχετε στηριχθεί
στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων για την αγορά των διαμερισμάτων.

-Είναι αναπόφευκτο να μην
υπάρχουν πελάτες από το πρόγραμμα αλλά το ευχάριστο για εμάς
είναι ότι δεν είμαστε εξαρτημένοι
σε αυτό. Και αυτό το λεν οι στατιστικές που έχουμε με τις πωλήσεις
τις οποίες έχουμε κάνει. Δηλαδή,
γύρω στο 45% των πωλήσεων μας
είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Το υπόλοιπο 55-60% του πελατολογίου μας, μας επέλεξε επειδή είμαστε destination project και αυτό
είναι το δυνατό μας σημείο. Αυτός
ο σάλος που έχει γίνει τελευταίως
γύρω από το θέμα των διαβατηρίων
επηρεάζει όλους μας, αφού έχει
επηρεάσει την Κύπρο γενικότερα.
-Έχει επηρεάσει και εσάς;
-Επηρεάστηκαν όλες οι πωλήσεις
παγκύπρια. Φαίνεται και στις στατιστικές. Και δεν σημαίνει ότι επη-

ρεάστηκα επειδή έχασα τον πελάτη
ο οποίος θα ερχόταν ειδικά για το
διαβατήριο. Έχασα τον πελάτη
διότι διαβάλλεται η Κύπρος.
-Άρα έχετε χάσει πελάτες;
-Βεβαίως, όλος ο τομέας των ακινήτων άρα και εμείς, έχουμε χάσει.
Και ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω είναι ότι εμείς
δεν λέμε στην Κυβέρνηση να δίνει
διαβατήρια αβέρτα αλλά να ακολουθεί το πρόγραμμα σωστά με
τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν. Όμως ιδιαίτερα για τους πολιτικούς, όταν συζητούν τέτοια
πράγματα σε τόσο έντονο ύφος το
αποτέλεσμα είναι να κάνουμε ζημιά
της χώρα μας. Πρέπει όλοι να είναι
προσεκτικοί, διότι ήδη έχουν κάνει
ζημιά. Και έχουν ευθύνη όλοι οι
πολιτικοί.
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«Νερό στο κρασί» της έβαλε η ΕΤΥΚ
Εδωσε τα χέρια με την Τράπεζα Κύπρου για μειωμένες οριζόντιες αυξήσεις, αλλάζοντας στάση χρόνων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε μπαράζ ανανέωσης συλλογικών
συμβάσεων προχώρησε η Ένωση
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
την περασμένη εβδομάδα, με τη
σημαντικότερη να είναι αυτή της
Τράπεζας Κύπρου. Όχι γιατί μετά
από συζητήσεις από το 2017 επιτέλους δόθηκε λύση, αλλά γιατί η
ΕΤΥΚ για πρώτη φορά στην ιστορία
της φαίνεται να «βάζει νερό στο
κρασί της». Ενώ η ΕΤΥΚ ήταν ανένδοτη αναφορικά με τις συλλογικές
συμβάσεις, με τις παραχωρήσεις
των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ
και τις ζητούσε στην ολότητά τους,
έκανε πίσω και δέχτηκε μία προσαύξηση που είναι μειωμένη σε
σχέση με την οριζόντια που ζητούσε «διακαώς» για όλους τους
υπαλλήλους της. Με αυτό τον τρόπο που συμφωνήθηκε με την Τράπεζα Κύπρου, θα παραχωρηθεί μια







Η Τράπεζα Κύπρου, ενώ
αγωνίζεται από το 2017
και κάνει λόγο για αλλαγή στο σύστημα των
αμοιβών, έκανε πίσω,
τουλάχιστον για φέτος.
μειωμένη οριζόντια αύξηση προς
όλους, ωστόσο αφήνεται έτσι «κενό» για να δοθεί και επιπλέον ποσό
βάσει απόδοσης του κάθε υπαλλήλου. Η ετήσια προσαύξηση για
το 2018 είχε ήδη παραχωρηθεί για
την Τράπεζα Κύπρου, εκείνο που
ήταν ανοικτό για τη διάρκεια της
Σύμβασης είναι τα έτη 2019 και
2020. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, για το 2019 μια ισόποση αύξηση για όλους τους υπαλλήλους της τράπεζας ίση με 115
ευρώ το μήνα, έως και για το 2020.
Όπως αναφέρει ίδια η ΕΤΥΚ, «η
ρύθμιση αυτή δεν καταργεί τις
υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες και η αύξηση (€115 + €115)
θα είναι εντός των συμφωνημένων
με την ΕΤΥΚ κλιμάκων και στην
οποία είναι τοποθετημένος ο κάθε
συνάδελφος ανάλογα με το βαθμό

Προκύπτουν μεγάλα ερωτηματικά αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει η ΕΤΥΚ απέναντι στην Ελληνική Τράπεζα και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ των δύο τραπεζών.
του». Τονίζει δε, πως, με αυτή τη
συμφωνία ευεργετούνται ιδιαίτερα
οι χαμηλόμισθοι συνάδελφοι τόσο
άμεσα όσο και μακροχρόνια. Και
πολύ σωστά αναφέρει η συντεχνία.
Όντως, με την οριζόντια αύξηση
των 115 ευρώ σε όλους (τραπεζοϋπάλληλοι, κλητήρες, καθαρίστριες,
γραφείς ), ωφελούνται οι χαμηλόμισθοι, διότι αν υποθέσουμε πως
ένας εργαζόμενος στην τράπεζα
λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα, σίγουρα δεν θα λάμβανε προσαύξηση
115 ευρώ. Θα λάμβανε πολύ λιγότερα. Την ίδια ώρα ενισχύεται η
θέση που είχε εκφραστεί από την
έναρξη του Σχεδίου Εθελουσίας
Εξόδου της τράπεζας, πως ήταν
τόσο γενναιόδωρο επειδή παρασκηνιακά ήδη είχαν βρει ΕΤΥΚ και
Τράπεζα Κύπρου τη χρυσή τομή
για τη συλλογική σύμβαση. Μόλις

δυο μήνες μετά, επιβεβαιώνεται.
Συν τοις άλλοις, η σύμβαση μεταξύ
ΕΤΥΚ και Τράπεζας Κύπρου προνοεί όπως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, η Τράπεζα προχωρήσει στη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, δηλαδή
θέσεων προαγωγής που θα είναι
κενές τη δεδομένη στιγμή. Επίσης,
το Ταμείο Προνοίας, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης, από το 2021
θα επανέλθει στο 9%. Το Ταμείο
Προνοίας για το 2020 θα είναι στο
8%.

Το μήνυμα εστάλη
Υπάρχει όμως και μία άλλη πτυχή. Η Τράπεζα Κύπρου, ενώ «αγωνίζεται» από το 2017 και κάνει λόγο
για αλλαγή στο σύστημα των αμοιβών, έκανε πίσω, τουλάχιστον για
φέτος. Το μήνυμα εστάλη από τα

τέλη Οκτωβρίου, όταν ο διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου
Πανίκος Νικολάου είχε μιλήσει στο
Limassol Economic Forum για τους
μισθούς. Τότε, είχε περιγράψει ως
αναπόφευκτη την αλλαγή του συστήματος αμοιβών των τραπεζικών
υπαλλήλων, είτε από του χρόνου,
είτε στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.
Ο κ. Νικολάου, απαντώντας σε
ερωτήσεις στη διάρκεια συζήτησης
στο Forum, ανέδειξε ότι «οι τράπεζες πρέπει να κινηθούν γρήγορα
και να συζητήσουν με τις συντεχνίες για να προωθήσουν ένα πιο
δίκαιο» σύστημα αμοιβών». Σύμφωνα με τον νέο CEO της Τράπεζας,
«θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα
αμοιβών στη βάση της απόδοσης
και της θέσης». Είχε σημειώσει δε,
ότι «στην περίπτωση της Τράπεζας

Κύπρου αυτό δεν θα γίνει φέτος,
ίσως συμβεί τον επόμενο χρόνο,
αλλά θα γίνει, αφού είναι αναπόφευκτο».

Ιδιάζουσα περίπτωση
Αν και επίσημα δεν έχει υπογραφεί καμία συλλογική σύμβαση
με την Ελληνική, η Τράπεζα ανακοίνωσε αρχές Οκτωβρίου πως θα
παραχωρούσε αυξήσεις σε όλους
τους υπαλλήλους της κατά 2% του
μισθού τους, ενώ παράλληλα θα
λάμβαναν περισσότερα, βάσει της
απόδοσής τους και του επαγγέλματός τους σε σχέση με τους μισθούς που δίνονται στο «παζάρι».
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
της Ελληνικής, όπως είχε καταγράψει και η «Κ», κατά μέσο όρο ο κάθε
υπάλληλος θα λάμβανε αύξηση της
τάξης του 4,4%. Ετσι, το μισθολόγιο

της τράπεζας θα επιβαρυνθεί κατά
4,7 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, πράγμα
που έγινε. Οι υπάλληλοι της τράπεζας έλαβαν αναδρομικά τις αυξήσεις τους στο τέλος Οκτωβρίου
2019, ό,τι δικαιούνταν από τον Ιανουάριο του 2019. Μπορεί η Ελληνική να μην έχει συμφωνήσει με
την ΕΤΥΚ, αλλά η μεθοδολογία με
την οποία η Τράπεζα θέλει και παραχωρεί τις αυξήσεις της από τα
τέλη Οκτωβρίου είναι πιο κοστοβόρες. Η διαφορά είναι περίπου
στο 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Σημειώνεται πως η παραχώρηση αυξήσεων που διεκδικεί η ΕΤΥΚ μέσω
συμφωνιών της παλαιάς συλλογικής
σύμβασης, θα ανέβαζε τους μισθούς
των υπαλλήλων κατά 3,8% οριζοντίως. Τέλος, θέσπισε κατώτατο μισθό τα 1.300 ευρώ για όλους τους
υπαλλήλους της, μέτρο που ευνόησε 300 περίπου υπαλλήλους της
τράπεζας. Οι 275 ήταν υπάλληλοι
που ήρθαν από το Συνεργατισμό
μετά το κλείσιμό του και είχαν μισθούς πολύ χαμηλότερους από
αυτό το ποσό.
Προκύπτουν μεγάλα ερωτηματικά αναφορικά με τη στάση που
θα κρατήσει η ΕΤΥΚ απέναντι στην
Ελληνική Τράπεζα και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ των δύο τραπεζών, ιδίως μετά
την γενναιόδωρη στάση της δεύτερης και του «κράματος» που συμφωνήθηκε με την Τρ. Κύπρου.
Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες υπεγράφη η συλλογική
σύμβαση με την AlphaBank, ενώ
την Παρασκευή ανακοινώθηκαν
και υπογραφές συμβάσεων με
Astrobank και CDB Bank.
Πάντως, η ανακοίνωση της
ΕΤΥΚ που γνωστοποιεί για το αποτέλεσμα των γενικών συνελεύσεων
των μελών τους στην Τράπεζα Κύπρου σε όλες τις επαρχίες, και που
είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς την
Ελληνική, καταλήγει ως εξής: «Ελπίζουμε ότι και οι υπόλοιπες Τράπεζες θα επιδείξουν την ίδια ωριμότητα και υπευθυνότητα και να
καταλήξουμε σε συμφωνία διασφαλίζοντας για το επόμενο χρονικό διάστημα την εργατική ειρήνη,
η οποία είναι απολύτως απαραίτητη
για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα».

Ανακτούν χαμένο έδαφος οι ταξιδιωτικοί πράκτορες
Καταγράφουν αύξηση περίπου 3-4% στις πωλήσεις τους τα τελευταία τρία χρόνια - Δηλώσεις Ακη Κελεπέσιη
χιλιάδες. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 1,24 εκατ., επιστροφές Κυπρίων από το εξωτερικό σε σχέση
με 1,44 εκατομμύρια το 2018. Για
το 2019, από τον Ιανουάριο μέχρι
τον Οκτώβριο ο αριθμός ανήλθε
στα 1,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα τελευταία στοιχεία της JCC από
την χρήση των πιστωτικών καρτών
στην τοπική αγορά για τον Νοέμβριο του 2019 κατέγραψαν μείωση
στον κλάδο των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Στοιχείο το οποίο δεν θεωρείται ωστόσο ανησυχητικό, αφού
ο μήνας Νοέμβριος είναι συνήθως
μήνας με λιγότερα ταξίδια και ταξιδιωτικά πακέτα, κυρίως λόγω του
ότι προηγείται των Χριστουγέννων.
Για παράδειγμα, συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο έκανε
1.100.000 πωλήσεις τον Νοέμβριο
ενώ ο μέσος όρος των προηγούμενων μηνών ήταν περίπου 2.300.000
εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό
το στοιχείο ήταν το έναυσμα για
αναζήτηση στοιχείων σε σχέση με
την θέση των ταξιδιωτικών γραφείων στην αγορά ταξιδίων.

Ανάγκη αναπροσαρμογής
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του συνδέσμου ταξιδιωτικών πρακτόρων Κύπρου Βασίλης Σταματάρης αναφέρει ότι υπάρχει κίνηση
στην αγορά, και ότι τα μέλη του
αναπροσαρμόζονται στις ανάγκες
και τις τάσεις των καταναλωτών.







Φαινομενική η μείωση
Από το 2009 μέχρι το 2012 υπήρξε
μείωση λόγω της μεγάλης επίδρασης
του διαδικτύου στους καταναλωτές,
αναφέρει ο επίτιμος πρόεδρος των
ταξιδιωτικών πρακτόρων Άκης Κελλεπέσιης. Βάσει των στοιχείων, τα
2-3 τελευταία χρόνια υπάρχει μία
σταθερότητα και ίσως μια μικρή
αύξηση σε ετήσια βάση. Εξηγεί ότι
η σταθερότητα και η αύξηση στις
τάξεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων
δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί η τάση
των καταναλωτών προς την χρήση
του διαδικτύου για τα ταξίδια τους.
Την δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των ίδιων των ταξιδιωτικών πρακτόρων, από το σύνολο

Τα πρακτορεία βλέπουν σταθερότητα και μικρή αύξηση αλλά, όπως αναφέρει ο κ. Κελλεπέσιης, δεν έχουν απορροφήσει στον βαθμό που θα μπορούσαν την αύξηση που καταγράφεται στα ταξίδια των Κυπρίων τα τελευταία χρόνια.
της καταναλωτικής πίτας το διαδίκτυο έχει το 65%, παραμένει εκεί,
και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν
το 40-45%, και είναι κάτι που έχει
σταθεροποιηθεί τα τελευταία 2-3
χρόνια.
Ωστόσο, την τριετία από το 20092012 τα ταξιδιωτικά γραφεία απώλεσαν μεγάλους τζίρους σε αεροπορικά εισιτήρια περίπου της τάξης
του 20% λόγω ακριβώς του διαδικτύου. Τα τελευταία τρία χρόνια
οι πωλήσεις των πρακτορείων

έχουν μια σταθερότητα και ίσως
μια μικρή αύξηση γύρω στο 3-4%.
Το θέμα πλέον είναι αν η αύξηση
είναι ανάλογη της αύξησης της πίτας των καταναλωτών, αναφέρει
ο κ. Κελεπέσιης και επισημαίνει
ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στα
ταξίδια των Κυπρίων τα τελευταία
χρόνια. Αν μάλιστα τα εισιτήρια
που εκδίδονται αγοράζονται κατευθείαν από αεροπορικές εταιρείες
ή από ξένες ιστοσελίδες, τότε ενδεχομένως σε αυτές τις πλατφόρμες

να υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση σε
σχέση με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Μεγαλώνει η πίτα
Όντως, μια ματιά στα στοιχεία
της στατιστικής υπηρεσίας, δείχνει
ότι ο αριθμός των Κυπρίων ταξιδιωτών έχει αυξηθεί μέσα σε μια
δεκαετία, κυρίως δε η αύξηση έχει
συντελεστεί την τελευταία τριετία.
Από το 2010 μέχρι το 2018 ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 200

Περίπου 20% ήταν οι
απώλειες των ταξιδιωτικών πρακτόρων την
τριετία 2009-2012
λόγω της επέλασης
του διαδικτύου.
Εξηγεί επίσης ότι ως αδειοδοτημένα
γραφεία, παρέχουν εγγύηση της
ασφάλειας της συναλλαγής. Αυτό
σημαίνει ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει την απόλυτη ευθύνη,
αν γίνει μια λανθασμένη πληρωμή
να την επαναφέρει. Στα ατού των
ταξιδιωτικών πρακτόρων, συμπεριέλαβε και τις εγγυήσεις που έχουν
προς το Υφυπουργείο και την IATA,
και κυρίως, το γεγονός ότι ένας ταξιδιωτικός πράκτορας λειτουργεί
ως σύμβουλος, έχοντας την γνώση

των αγορών και των αεροπορικών
εταιρειών και παρέχοντας τις επιλογές στον πελάτη.
Σημείωσε επίσης ότι τα γραφεία
μέλη έχουν υποχρέωση έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι
ασφαλισμένοι έναντι της αφερεγγυότητας των γραφείων, κάτι που
προσφέρει εγγυήσεις στον ταξιδιώτη ότι αν συμβεί κάτι δεν θα
χάσει τα λεφτά του.

Προβλήματα πρακτόρων
Τα θέματα αφερεγγυότητας των
αεροπορικών εταιρειών δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία αναφέρει ο κ. Σταματάρης. Και εξηγεί πως όταν κλείνει
μια αεροπορική εταιρεία κάτι που
συνέβηκε τρεις φορές τους τελευταίους μήνες τα πρακτορεία δεν
έχουν την ίδια εξασφάλιση από
την αγορά. Κάνει λόγο για ανισομερή προσπάθεια η οποία προσφέρεται με υποχρεωτικές ρυθμίσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη
για το θέμα είναι σε συζητήσεις
με τα αρμόδια υπουργεία και καταθέτουν εισηγήσεις και προτάσεις
ώστε να εξεύρουν τρόπους να είναι
όλοι εξασφαλισμένοι και όχι μόνο
ο ταξιδιώτης και να μένει εκτεθειμένος ο ταξιδιωτικός πράκτορας.
Σημειώνει ως παράδειγμα το κόστος
το οποίο είχαν υποστεί τα μέλη
του συνδέσμου ταξιδιωτικών πρακτόρων το 2018 με το κλείσιμο της
Cobalt το οποίο ανήλθε στο ένα
εκατομμύριο ευρώ, ενώ από όλα
τα κλεισίματα εταιρειών οι ταξιδιωτικοί πράκτορες επωμίζονται
κόστος.
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Στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως
παραμένει η Ελλάδα σε επενδύσεις

Βραδυφλεγής βόμβα
για την οικονομία
το δημογραφικό

Μόνο οι Γουινέα Μπισάου, Πουέρτο Ρίκο και Ζιμπάμπουε έχουν χειρότερες επιδόσεις

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ÁÚÙÇÝËÃÖËÖØÕÎÓËØ×ÔÄÚÏÕ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕßÖÕß
ÇØÞÃàËÏÔÇÙßàÎÚËÃÚÇÏÇÆØÏÕÇÖÕÙÑÕÖËÃÇÑØÏÈ×ÝÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÇßÚÕÆÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÑËÔÕÆ
©ÏÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ÇÙÌÇÒ×ÝÁÔÇÑÃÔÎÚØÕÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÓÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇÛÇÇÖÕÊ×ÙÕßÔ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙËËÑÊÂÒÜÙÎÚÕß
¡ËÐ¦ÒÒÕßÕßÌßÖÕßØÍÄÝ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ËÄÊÜØÕÝ
ÑßÒÇÑ¦ÑÎÝËÃÖËÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÑØÃÙÎ!ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÖÕßÁÍÏÔËÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÁÒÒËÏÓÓÇÁÔÇËÖËÔÊßÚÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇßØØÏÑÔ×ÙÇÓË
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÇÏÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÙË
ËÖÃÖËÊÕÑËÌÇÒÇÃÕßÑÇÏËØÍÇÙÃÇÝ
ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÂÓËØÇ
ËÔËÃÔÇÏÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇËÃÔÇÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÄÖÜÝÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑË
ÞÚÆÖÎÙËÖÏÕÈÃÇÏÇÚÕÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÏÙÚÄÚÎÝÞ×ØÇÝ®
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÚ¦ÑÇÚÎÍÕØÃÇÕÙËÊËÒÚÃÕ
ÚÕßÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÙÎÓËÃÜÔËÄÚÏ
ÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕ
ÂÚÇÔÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕßÚÕ
 ÚÕßÄÚÇÔÕÓÁÙÕÝÄØÕÝ
ÙÚÎÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ
 ÞÕßÔËÖÇÔÁÒÛËÏÜÙÚÄÙÕ
ÙÚÇÚÜÔÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÏÖÁÊÜÔÚÕßÝ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΟυραγόςÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖØÕÈ¦ÒÒËÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÇÕÖÕÃÇÚÎÔ
ÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÓÏÇÛÁÙÎÖÏÕÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÎÕßÇÚËÓ¦ÒÇÑÇÏÊÆÕÇÖÄ
ÚÎÏÓÖ¦ÓÖÕßË
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÚÕ  ÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÇÔÓÄÒÏÝÚÕ ÚÕß
ÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÚÕ
ÑÇÏ ÚÕÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÚÕÖÕÙÕÙÚÄÂÚÇÔ
 ËØÃÖÕßÙËÇßÚ¦ÚÇËÖÃÖËÊÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÖØÕÑØÃÙÎÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßÇÔÚÕ ÚÕß
ÚÕÄÚÇÔËÃÞÇÔÌÛ¦ÙËÏÙÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕÙÎÓËÃÕÑÇÏÚÕ 
ÚÕÄÚÇÔÓÖÂÑÇÓËËÖÏÙÂÓÜÝ
ÙÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÙÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇ

Οι επενδύσεις
αντιπροσώπευαν
μόλις το 11,1%
του ΑΕΠ το 2018, όταν
της Τουρκίας φθάνουν το 29,6%.
©ÓÜÝÎÖËØÃÕÊÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝËÃÞË
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß
 ÓËÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÑÇÚÕÏÑÃËÝÔÇÑÇÚØÇÑßÒÕÆÔÑÇÏÔÇ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÙËÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×
Þ×ØÇÈÍÂÑËÇÖÄÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇ
ÓËÓÏÇÈÇØÏ¦ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕÒËÍÄÓËÔÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÔÄÚÕÕÖÕÃÕ
Ó¦ÒÏÙÚÇÕËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏ

ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÖØÃÒÏÕÙËÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ËÑËÔÄ
ÊÏÙËßØ×ËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃÎ(SWOH
)HUR¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÍÃÔÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÝÊËÑ¦ÊÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓË
ËÑËÃÖÕßÂÓÇÙÚÇÔÖØÕÑØÃÙÎÝ
ÇÏÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÕßÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÇÖÄ
ÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝ
ÚÎÔ ÑÇÚ¦ÚÇÐÎ ÚÎÝ >VYSK
)HURÎÒÒ¦ÊÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÒÃÍËÝÛÁÙËÏÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÖÕ-

ÒÆÖÏÕÑ¦ÚÜÇÖÄÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
¬ÕßØÑÃÇÄÖÕßÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÂÚÇÔ
  ÚÕßÚÎÝÚÕÎØÒÇÔÊÃÇ ÚÕßÎÙÖÇÔÃÇ ÇÒÒ¦ÑÇÏÎ ÆÖØÕÝ
  ÚÕß
ËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÛÁÙÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÄÔÕÕÏÕßÏÔÁÇ¡ÖÏÙ¦Õß
 ÚÕßÚÕÄØÚÕªÃÑÕ
 ÑÇÏÎÕÓÇÒÃÇ 
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÜÝ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÓËÃàÕÔ©ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÁÒÏÕÝ

Το μεγάλο κενό
±Ö¦ØÞËÏÄÓÜÝÚËØ¦ÙÚÏÇßÙÚÁØÎÙÎÙÚÏÝÓÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÛ×ÝÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏ
ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÑßØÃÜÝÙËÑÇÚÕÏÑÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËËÐÕÖÒÏÙÓÄÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙË
ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔÑ¦ÛËÑÇÚÎÍÕØÃÇÄÚÇÔÖØÕÑØÃÙÎÝ
ÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÔÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÏ
ÊÏÙÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ

Χαμηλά και σε ψηφιακές δεξιότητες στην Ε.Ε.
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η Ελλάδα ÊËÔÇÖÕÚØÁÖËÏÚÎÔËÃÙÕÊÕÐÁÔÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÒÒ¦ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÇÙÌÇÒÂÑÇÏ
ÇÖÕÊÕÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄ±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÇßÚÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ËÃÔÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÓËÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ
ÔÇÚÏÝÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÊÏÇÚÎØÂÙÏÓËÝ¬ÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÇßÚÂÁÑÇÔËÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÑËÄÊÜØÕÝ
¢ÁÙÙÇÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙË
ÞÛËÝÓËÇÌÕØÓÂÚÕÙßÔÁÊØÏÕÖÕß
ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÕÆÔÊËÙÓÕÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ ÚÕßÓÎÔÄÝÓËÛÁÓÇ
ÚÎÔÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
©ÖØÄËÊØÕÝÚÕßËÑÚÃÓÎÙË
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇÇÔ¦ÖÚß-
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ÐÎ ÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÃÙÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÑÇÏ
ÚÕ ßÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏ
ÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÕÑ¢ÁÙÙÇÝËÃÖËÄÚÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÊÏËÛÔÂÇÙÚ¦ÛËÏÇËÖÎØË¦àËÏÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏ¦ØÇÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÏ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÎÓËÃÜÙËÜÙÚÄÙÕ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÓÏÑØÂÞ×ØÇÑÇÏÓÄÔÕÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÇÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÆÌËÙÎÝÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇ
¤ÆÞØÇÏÓÎÂÚÇÔÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÕßÑ¢ÁÙÙÇÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ

ÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
©ÙÕÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÙË
ËÖÃÖËÊÕÒËÑÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÜÔÊËÔÖØÕÑÆÖÚËÏÑ¦ÖÕÏÕÛÁÓÇ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÝ®ÚÄÔÏÙË
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÕ
Ñ¢ÁÙÙÇÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÌÁØÔËÏÎÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÑ¦ÒËÙËÖÕÒÏÚËÃÇÑÇÏÇÑÇÊÎÓÇáÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÑÇÏ
ÔÇÙßÔÇÙÖÏÙÚÕÆÔÓËÚÕßÝÌÕØËÃÝ
ÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÞ¦ØÇÐÎËÛÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ©Ï
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓËÍÁÛßÔÙÎÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔ
ÁÔÇÓÄÔÕÚØÄÖÕÔÇÓËÚÕßÙÏÜÛÕÆÔ
ÙËÙÚÇÛËØ¦ßÉÎÒÕÆÝØßÛÓÕÆÝ

REUTERS

Τη χάραξη
εθνικής στρατηγικής
για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
ζήτησε ο ΣΕΒ.

ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ!ÓËËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÇÓÕÔÚÁÒÇÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÑÇÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÖÕßÛÇ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ËÃÖËÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßÎÓËÃÜÙËÊËÄÚÏÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÇØ¦ÚÎÔ
ÑØÃÙÎÑÇÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊÏÇÛÁÚËÏÖÕÒÒÁÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËßÉÎÒÂÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÏÙÞßØÂËÐÜÙÚØÁÌËÏÇ
ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÖÕß
ÊÃÔÕßÔÙÚÇÛËØÁÝÑÇÏÇÓËÏÈÄÓËÔËÝÊÕßÒËÏÁÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙË
Ö¦ÔÚÜÝÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÍËÔÏÑÄÝ

ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÑÎØÕÍÏ¦ÔÔÎÝÍÏÇÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÜØÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦
¬Õ  ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÔÇÏ
ÞÜØÃÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎÙÚÎÞØÂÙÎ
ÖØÕÎÍÓÁÔÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÄÖÜÝÑÇÏÙÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝ
ÊËÐÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÔÎÛÁÙÎÙÚÎÔ
ÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÕÝ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÓÎÚØ×ÜÔÎÓÕÙÃÕß¦ÔÚÜÝËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßËÃÔÇÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÊÃÔÕßÔÎÙÆÍÞØÕÔÎÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÝ
©ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÑÒÁÐÇÔÊØÕÝ²ÇÚàÄÖÕßÒÕÝÓÃÒÎÙËÞÛËÝÍÏÇÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÊÏÇØÑËÃÇÝÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÕÃÐËÏÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÊÎÓÄÙÏÕÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÉÎÌÏÇÑÕÆÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÚÎÞÛËÙÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËËÖÃÙÎÝÚÕ
ÖËØÃÍØÇÓÓÇÚÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆ
ÙßÔËÊØÃÕßÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÏÝ ËÑËÓÈØÃÕßÑÇÏÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÈÁÒÚÏÙÚËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÛÇÇÔÇàÎÚÎÛÕÆÔÕËÔÊËÊËÏÍÓÁÔÕÝÕÊÏÑÄÝ
Þ¦ØÚÎÝÚÇÑØÃÙÏÓÇÕØÄÙÎÓÇÑÇÏ
ÕÏÑÆØÏËÝÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÙÚÎÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂ
ËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÁÐßÖÔÕ
ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ®ÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝÕ
ÑÎØÕÍÏ¦ÔÔÎÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÓÏÇ
ÇÒßÙÃÊÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÄÖÕßÇÖÄÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÆÒËÝÓÁÞØÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
±ÑÇÏÓÎÞÇÔÁÝÙßÔÊÁÕÔÚÇÏËÐ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝÓËÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝËßÌßãÇÝÖÕßÓÇÛÇÃÔÕßÔÑÇÏËÒÁÍÞÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÓËÒÃÍËÝËÏÙØÕÁÝÇÖÄÚÕßÝÞËÏØÏÙÚÁÝ

Στην ΕλλάδαÍÏÇÄÍÊÕÎÙßÔËÞÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔ¡ÄÔÕÓËÚÇÐÆÑÇÏÕÖÒÎÛßÙÓÄÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÓËÏ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÏÎ
ËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÕËÃÔÇÏÖÜÝ
ÛÇÖÁÙËÏÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÄÖÇÏÊÏ¦ÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÙÂÓËØÇÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏ
ÖÇÏÊÏ¦ÇÔ¦ÍßÔÇÃÑÇ
ÈÄÓÈÇÚÎÝÍÂØÇÔÙÎÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝßÖÕÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÁÞËÏÂÊÎÖßØÕÊÕÚÎÛËÃÑÇÏÕÏËÏÊÏÑÕÃÄÖÜÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕÙßÔÁÊØÏÕ
ÚÕß,JVUVTPZ[ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÎ/67,NLULZPZÍÏÇÚÎÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕßÚËÒÁÙÚÎÑËßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇ
ÚÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝØÕÑÄÖÎÇßÒÕÖÕÆÒÕßÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÙÚÕÏÞËÃÇÌÜÚÏ¦ÑÇÏ
ÐËÑÇÛ¦ØÏÙÇÔÄÚÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
¦ÓËÙËÝÒÆÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÕØÏÙÓÁÔÇÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒËÝÖÕÒÏÚÏÑ¦©ÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÁÑÊÕÙÎÝÚÕß,JVUVTPZ[¬àÕÔ
ÔÚØÏÕßÝÛÁÚÕÔÚÇÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË
ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔÙË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßØ×ÖÎÕÊÎÍËÃ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÙßÔÚ¦ÐËÏÝ¦ØÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÌÄØÕßÝÖÃÙÎÝÄÒËÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÁÔÇ
ÛÁÓÇÖÕßÚÕÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÕÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÊËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÙÁÛËÙËÑÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÕßIYHPUKYHPU
ÚÕÏÞËÃÇÌÜÚÏ¦ÍÏÇÚÎÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÍÂØÇÔÙÎÖÕßÇÖËÏÒËÃ
ÚÏÝËØÍÇÙÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

ÍËÔÏÑÄÚËØÇÁÊÜÙËÇÖÄÚÕÈÂÓÇ
ÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÕßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝÏ¦ÔÔÎÝØÕÆÚÙÎÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÄÚÕÕ
ÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÏ×ÔËÚÇÏ ÇÏÍËØÔ¦ËÏÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕß©©ÕÒÄÍÕÝÚÎÝÎÒÏÑÏÇÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝ¦ÔÜÚÜÔËÚ×Ô
ÖØÕÝÚÎÔÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ
ËÚ×ÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ÇÏÚÕÛÇÁÞËÏÙÞËÊÄÔÊÏ-

Ο πληθυσμός προβλέπεται να μειωθεί
σε 8,3 εκατομμύρια
το 2050 από 10,8
εκατομμύρια που ήταν
το 2015.
ÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÙÚÕ ÒÒ¦ÊÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝ
ÓËÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÖØÕÌÃÒÓËÊßÙÓËÔÂÖØÄÍÔÜÙÎÑÇÛ×ÝÓÁÞØÏ
ÚÕÕÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÛÇ
ÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÚ¦ 
©ÏÒÒÎÔËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÄÚÏËÃÓÇÙÚË
ÖÕÒÆÒÃÍÕÏ®ÇÔÁÌËØËÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÔÇÍÏ×ÚÎÝËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎËÛÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÓËÖØÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎËÔ×ÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÆÔÚÇÐÎÝÚÎÝÊÏÇ§©ÙÏÝÕÊÜØÂÝËÜØÍÇÑÄÖÕßÒÕÝËÖËÙÂÓÇÔËÖÜÝ
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÊ×
ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ®ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ËÔËØÍÎÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕß

Οι μεταρρυθμίσεις
των μνημονίων
δεν ήταν αρκετές
ΠαράÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÚ¦ÌËØËÇÖÒ×ÝÔÇ
ÌÚ¦ÙËÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÚÜÔ
ËÚÇÃØÜÔÚÎÝÙÚÏÝÒÃÙÚËÝÚÎÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÐËÑÏÔÕÆÙËÇÖÄÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒÂÈ¦ÙÎËÔ×ÇÖÄ
ÚÕËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÑÇÏÎ
ÁÔÚÇÙÎÚÎÝÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÂÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ßÚÄËÖÏÙÂÓÇÔËÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¦ÔÕÝ¬ÙÇÑÒÄÍÒÕßÑÇÚ¦
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÙËËÑÊÂÒÜÙÎ
ÚÕß¡ÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÖÕß
ÁÑÇÔËÓÇàÃÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
¡ÇØÏ¦ÔÛÎÔÇÙÚÇÙ¦ÚÕßÍÏÇ
ÚÏÝÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÎ
ÑÔÇÙÚÇÙ¦ÚÕßËÃÖËÄÚÏÎÙÞËÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÖÇØÇÓÁÔËÏÓÇÑØ¦Ô
ÎßÉÎÒÄÚËØÎÙÚÎÔÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇ®
© ßÌßÖÕßØÍÄÝ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÄÊÜØÕÝÑßÒÇÑ¦ÑÎÝ
ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓËÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÕß¡ÕßÑ¦¬ÙÕÆÑÇÒÎÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝËÒÁÍÞÕßÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔ
ÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙÛÎÑËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÈ¦ØÕÝÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÄÙÇ
ËÏÙÖØ¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÏËÐÕßÛËÔ×ÛÎÑËÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÝÏÙÚÄÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝ¡ÃÒÎÙËËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÇ
ÇÞØËÃÇÙÚÇßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÇØÇÊÁÞÛÎÑËÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÕ
ÙÚËÔÄÝÑÕØÙÁÝ®ÂÚÇÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÝÑÇÏÄÚÏ
Î ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ ÖËÏÛÇØÞÃÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÜÝÑÄØÎÔÕÌÛÇÒÓÕÆ
© ÖØ×ÎÔ ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÏ×ØÍÕÝ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÄÚÏÚÇßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÂÚÇÔ

ÓËÔßÌËÙÏÇÑ¦ÇÒÒ¦ËÃÞÇÔÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÒÂÚÕßÝÖÒËßØ¦ÍÏÇÚÃ
ËÓÖÁÊÜÙÇÔÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÄÚÏÎÞ×ØÇÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÚÎÝÙÚÄÞÕßÝ©
Ñ²ÕßÒÏÇØ¦ÑÎÝÖ¦ÔÚÜÝËÐÁÌØÇÙËÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÓÏÇÞ×ØÇÓËÚÄÙÕßÉÎÒÄÞØÁÕÝÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÆÌËÙÎÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÈØËÛËÃ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÏÝÃÊÏËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÓËÚÕß

Ειδικά για το
συνταξιοδοτικό,
η κ. Αναστασάτου
είπε ότι η σχετική
δαπάνη παραμένει
μακράν η υψηλότερη
στην Ε.Ε. και αποτελεί
«δημοσιονομική
βόμβα».
©ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¢ÃÒÏÖÖÕÝÇÞÏÔÃÊÎÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔ
ÂÚÇÔÓÄÔÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÛËÙÓÏÑÄÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÙÚÏÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÚÎ
ÓÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
©ÃÊÏÕÝÊÏËØÜÚÂÛÎÑËÇÔÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÛÇ
ÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÂÛÇÐÎÒÜÛËÃÚÕ
ÖÕßÒÄÈËØ®ÑÇÏÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÔÕÓÕÛËÚÏÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÑÇÚÇÙÚØÇÚÎÍÕÆÔÚÕ
ËÔÏÇÃÕÓÏÙÛÕÒÄÍÏÕßÖÕßØÍËÃÕ
±ÍËÃÇÝÑÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÊßÔÇÓÏÚÃàÕßÔÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÔÚ¦ÐËÏÝ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Οι πτυχιούχοι
εκτοπίζουν
ανειδίκευτους
εργάτες στις ΗΠΑ
Οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση
απαιτούν πλέον περισσότερες δεξιότητες
Ολο και περισσότεροιÖÚßÞÏÕÆÞÕÏÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÜÔ
ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÖÒ×ÔÇÖÕÌÕÃÚÜÔÒßÑËÃÕßÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÚËÞÔÕÍÔÜÙÃËÝÑÇÏÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÑÚÕÖÃàÕßÔÚÕßÝÇÔËÏÊÃÑËßÚÕßÝËØÍ¦ÚËÝÔËÈÇÃÔËÏÁÚÙÏÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÚÕËÖÃÖËÊÕËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô
ÖÕßÙËÄÒËÝÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÍËÔÏÁÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑßØÃÜÝÇÖÄ¦ÚÕÓÇ
ÞÜØÃÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÓÄØÌÜÙÎ
ÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÒßÑËÃÕßÂÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÖÒÕÆÝËØÍ¦ÚËÝÖÕßÊËÔËÃÞÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÕÆÚËÚÎÊËßÚËØÕÈ¦ÛÓÏÇ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎËÏÑÄÔÇÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ>HSS:[YLL[
1V\YUHSÖÕßËÖËÐËØÍ¦ÙÚÎÑËÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÍØÇÌËÃÕßËØÍÇÙÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÖÇØÇÛÁÚËÏÎ>:1ÙÂÓËØÇÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÙËÖÕÙÕÙÚÄ
¦ÔÜÚÕß ËÔ×ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕ ÂÚÇÔÓÄÒÏÝ 
©ÖÜÝËÐÎÍËÃÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÓËÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÆÌËÙÎ
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÊÎ-

ÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÑÇÚ
ÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÕÏÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÎÌÛËÃÇÖÄ¦ÔÚØËÝÑÇÏ
ÍßÔÇÃÑËÝÓËÖÚßÞÃÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬ÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÏ×ÛÎÑËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÇÔËÏÊÃÑËßÚÜÔËØÍÇÚ×ÔÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÓËÇÖÕÒßÚÂØÏÕÒßÑËÃÕßÂÑÇÏÞÜØÃÝÇßÚÄ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙËÇßÚÁÝÚÏÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÊËÔ
ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÖÄÚÕÁÜÝÚÕÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÕÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÖÕß
ÇÖÇÏÚÕÆÔÖÕÒÆÖÏÕÙÆÔÛËÚËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÓÎÞÇÔÕÒÄÍÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô¬ÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÊËÔÇÖÇÏÚÕÆÔÖÇØ¦ÙÚÕÏÞËÏ×ÊËÏÝ
ÍÔ×ÙËÏÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ¡Ë
ÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
ÛÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÖÇØ¦ÇÖÒÕÆÝËØÍ¦ÚËÝËÐÁÒÏÐÎÛÇ
ÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏÙÚÎÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÁÞËÏÇßÐÂÙËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÇÔÕÃ-

Εκτιμάται ØÐÓÑ³ÑÉÌÐÉÑ³¨ËÑT¨Ì{ÑV{ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØK{ÐiTÑËÉØo{Ñ¨³i×¨Ò³i{³¨ËÑ³ÈØÚÑÑÑTÜÖÉ¨{Ì³É¨ÈØÑ×Ë³ÈØÑÉ{³iÐËÈÑ¨ÒÑÜÖØÉ¨oÒ³ÉØVÉÂÓÜ{ÂiiËÑÚÑ×ÉËÜÉ³Ñ{ÉÐÓ¨É{³iÑÈ³ÐÑ³Ëii

Ανω του 40%
των εργαζομένων
στη βιομηχανία σήμερα είναι πτυχιούχοι,
όταν το αντίστοιχο
ποσοστό το 1991
ήταν μόλις 22%.
ÍÕÔÚÇÝÚÎÔÖÄØÚÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝËØÍ¦ÚËÝÞÇÓÎÒÂÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÁÞËÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ
ÁÞËÏÊ×ÙËÏÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÍÃÔÕßÔÖÏÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÇÖÄÖÕÚÁ
ÑÇÏÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÕßÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÙÏÖÇØ¦
ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ

ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÃÖÕß
 ÒÏÍÄÚËØÕßÝËØÍ¦ÚËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ¬Õ
  ÕÖÄÚËÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙÚÕÔ
ÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÚÕÓÁÇËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÕÑÒ¦ÊÕÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÙÞËÊÄÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
ÄÚÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÖÕßÚËÒËÏ×ÔËÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÄÚÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ËÃÞÇÔÖØÕÙÌÁØËÏÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ¦ÔÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÖØÕÈÕÒÂÙÚÕÓÁÒÒÕÔÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖØÕËÐÕÌÒËÃÖÜÝÕ
ÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄÝÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÔÇÇßÐ¦ÔËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÑÇÏÔÇÓËÏ×ÔËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝ ÇÏÄÙËÝÛÁÙËÏÝÛÇ
ÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÛÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÏÚËÞÔÏÑ×Ô
ÙÞÕÒ×ÔÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÊØÇÓÇÚÏÑ¦
ÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÜÔÇÔËÏÊÃÑËßÚÜÔ

Η εισβολή των ρομπότ
Είναι ÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎßÉÎÒÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÇÖËÏÒÕÆÔÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÞÇÓÎÒ×ÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
ÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß)SVVTILYN
ÎËÏÙÈÕÒÂÚÜÔØÕÓÖÄÚÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÁÞËÏËÑÚÕÖÃÙËÏÂÊÎÖÕÒÒÁÝÛÁÙËÏÝÞÇÓÎÒ×Ô
ÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÙÚÎ>HSS:[YLL[¬×ØÇÄÓÜÝÛÇÖÒÂÐËÏÑÇÏÚÇßÉÎÒ¦
ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÏÝÇÑØÏÈÕÖÒÎØÜÓÁÔËÝ
ÛÁÙËÏÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÁÒÎÐËÕ¡¦ØÑÕÝÄÖËÝÔÚËØ¦ÊÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß ÕØÔÁÒÙÚÎÔÇÑØÄÇÙÂÚÕßËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÁÓÇ
ÚÎÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÝÚÕßÂÚÇÔÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑËÌÇÒÇÃÕßÑÇÏËØÍÇÙÃÇÝ©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÎ

ÞØÂÙÎÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÙÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÁÞËÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÇÖÒÕÃÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÁÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÔÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
©ÃÊÏÕÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÎÞØÂÙÎÚÜÔÓÎÞÇÔ×ÔÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÛÁÚËÏËÔ×ÖÏÕÔ
ÖØÕÑÒÂÙËÜÔÚÇËÑÇÚÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×Ô©ÖÜÝËÐÂÍÎÙË
ÖÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
Þ¦ÙÕßÔÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
ÄÞÏÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝËÖËÏÊÂÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÇÖÄÓÎÞÇÔÁÝÇÒÒ¦
ËÖËÏÊÂÊËÔÁÞÕßÔËÑÖÇÏÊËßÛËÃÍÏÇ
ÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓÇàÃÓËÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝ®ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÚÕß
5HZKHXÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÍÏÇÚÎÔÇÔÃÞÔËßÙÎ
ÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÂ¦ÒÒÎÝÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
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Αρχισαν να εξασθενούν
οι διεθνείς απειλές για
την ευρωπαϊκή οικονομία
Εκτίμησε η Λαγκάρντ στην πρώτη συνέντευξη Τύπου
ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Η οικονομία ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÊËÃÞÔËÏ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÄÚÏÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÂÚÎÝ
ÌÚ¦ÔËÏÙÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓ¦ÚÎÝ
ÊÂÒÜÙËÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ¬ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËßÖÄÚÎÔÁÇÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇ
 ¬ÊÏÇÚÂØÎÙËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÚÎÔ
ÖÕÒÆËÖËÑÚÇÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕ-

Για φέτος η ΕΚΤ
προβλέπει ρυθμό
ανάπτυξης
της Ευρωζώνης 1,2%
και 1,1% το 2020.
ÒÏÚÏÑÂÚÎÝËÔ×ÚÕÙÞÄÒÏÕÚÎÝÑ
ÇÍÑ¦ØÔÚßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÁÇÓËÃÜÙÎËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆË¦ÔÊËÔ
ÖØÕÑÆÉËÏÏÙÞßØÂËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÍÑ¦ØÔÚËÃÖËÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÇØÞÏÑ¦ÙÎÓ¦ÊÏÇÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÓÏÑØÂËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÕßßÖÕÑËÃÓËÔÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ®
ÑÚÃÓÎÙËÊËÄÚÏÕÏÇÖËÏÒÁÝ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¶ÇÖÄÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÓÁÞØÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÕÏÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ¶ÛÇ

ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕ
ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÜÙÚÄÙÕÁÞÕßÔÍÃÔËÏÑ¦ÖÜÝÒÏÍÄÚËØÕÁÔÚÕÔËÝ®
¦ÔÚÜÝÕÏÔÁËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ
 ¬ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÞÇÓÎÒÄ
ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÖÕÒÆÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÏÇÚÕ Î
 ¬ÖØÕÈÒÁÖËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ  ÖØÕÁÈÒËÖËÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕËÖÚÁÓÈØÏÕËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÕ ÚÕ
 ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÄÈÒËÉÎÑÇÏËÒÇÌØ¦ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎ
ÙÚÕ ÚÕÑÇÏÚÕÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÖØÄÈÒËÉÎ
ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ
Î ¬ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÞ¦ÔËÏÚÎ
Ó¦ÞÎÍÏÇÇÆÐÎÙÂÚÕßÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÑÕÔÚ¦ÇÒÒ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕ
 ®ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÖØÕÈÒÁÖËÏÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ ÌÁÚÕÝ
 ÚÕËÔÃÙÞßÙÎÙÚÕ 
ÚÕÑÇÏÙÚÕ ÚÕ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÑÇÒÂ
ÃÔÇÏÄÓÜÝÕÙÚÄÞÕÝÖÕßËÖÏÊÏ×ÑÕßÓË"©ÞÏ®ÖÇØÇÊÁÞÚÎÑËÞÛËÝÎ
ÑÇÍÑ¦ØÔÚ
 ¬ÁÞËÏÔÇÖËÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝÍÏÇÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÇÖÄÚÕ
ÖÇØ¦ÚÏÝÌÏÒÄÚÏÓËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÞÕØÎÍ×ÔÚÇÝÌÛÎÔ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÖË-

ØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚØÏÙËßØ×
ÇÖÄÚÕÁÜÝÙÂÓËØÇ
©ÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÎ ¬ÛÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÇÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ ÕÒÄÑÒÎØÕ ÚÕ  ËÑÚÃÓÎÙÎ ÖÕß ËÔÏÙÞÆÛÎÑË ÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÌÄÚÕßÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇ-LK
ÖØÕÁÈÒËÉËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÏÛÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝ
ÑÇÍÑ¦ØÔÚÊËÔËÃÖËÑ¦ÚÏ
ÖÕßÔÇÕÊÎÍËÃÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÓËÚÇÈÕÒÂËÖÏÚÕÑÃÜÔÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÚÕ
ßÔËÞÃàÕÔÚÇÝ ÚÎÔ ÖÕÒÏÚÏÑÂ
§ÚØ¦ÍÑÏÎ ¬ËÖÇÔÁÒÇÈËÄÚÏÛÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÙÚÇÚØÁÞÕÔÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÍÏÇ
ÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÄÖËØÃÕÊÕ
ÑÇÏÓÁÞØÏÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÊÏÇØÑÂ
ÙÆÍÑÒÏÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÓËÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÎÝÑÇÍÑ¦ØÔÚÑ¦ÒËÙË
ÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÖÏÕËÖËÑÚÇÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÔ×ËØÜÚÎÛËÃÙÇË¦ÔÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÍÔÜØÃàÕßÓËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÏÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ®ÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÇÔÚÇØÙÃÇÝ®
ÇØÑËÚ×ÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËàÏÚ×Ô
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÚ¦ÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕßÊÇ-

H κ. Λαγκάρντ ~ÒÜÉÉ³{Ø~ÈKÉ¨ÊÉ{ØÑÑ~ÜÈÚÊÈÉÉ~³Ñ³{~ÊÙiÐ{Ð{~ÊÜ{³{~ÊVÉÉ¨³iÚÉËÑÉÒ
ÚÑÐÉ{É{³ÑÉ{³Ì~{ÑVÑÒ³iÉÌ³{to¨ËÇÈÐÉÜÖ~ÑÜÒ³{ØÑ¨ÉÓ¨oÉ{ÉØu³Ñ¨i³{~É{³~Ë
ÔËÏÙÓÕÆÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝÙÚÕ 
ÎÑÇÍÑ¦ØÔÚÚÄÔÏÙËÄÚÏÙÚÄÞÕÝ
ÚÎÝËÃÔÇÏÎËÖÃÚËßÐÎÙßÔÇÃÔËÙÎÝ
¬ÕÒÁÜÓÏÇÑÇÏÑÇÒÂÊËÔËÃÓÇÏ
ÕÆÚËÖËØÏÙÚÁØÏÙÙÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÜÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÕÆÚËÍËØ¦ÑÏÙÙÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÜ
ßÉÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ¢ÏÒÕÊÕÐÃÇÓÕßËÃÔÇÏÔÇËÃÓÇÏÇßÚÂ
ÎÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏÇÖÕßÙßÞÔ¦ÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÒÃÍÎÙÕÌÃÇ®ËÃÖËÞÛËÝÎ
ÑÇÍÑ¦ØÔÚ
ØÄÙÛËÙËÄÚÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßÚØÄÖÕßÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝ ¬ÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß
©ØÏÙÓÁÔÕÏÑËÔÚØÏÑÕÃÚØÇÖËàÃÚËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÁÞÕßÔËÖÏÑØÃÔËÏÚÕÔÑ§ÚØ¦ÍÑÏÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÙßÞÔ¦Ò¦ÓÈÇÔËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙË
ÙÚËÔÄÑÆÑÒÕÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßÑÇÏ
ÖØÕÑÇÚÇÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ¬ÓÁÙÜÊÎÓÕÙÃÜÔ
ÊÎÒ×ÙË×ÔÚÕß

«Εκπληκτική» συμφωνία με Κίνα αναμένει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός ÖØÄËÊØÕÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏËÑÃÔÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙËÓÏÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂ®ËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÕÏßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÏÊÇÙÓÕÃ
¬ÕÛÁÒÕßÔËÑËÃÔÕÏÑÇÏÚÕÛÁÒÕßÓËÑÏËÓËÃÝ®ÇÔÁÌËØËÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙËÓÂÔßÓ¦ÚÕßÙÚÕ¬^P[[LY
ÒÃÍÇÒËÖÚ¦ÓËÚ¦ÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕß
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÎÞÎØÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÁØÞËÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÊÆÕÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ßØÏÇÑÂËÑËÓÈØÃÕßÕÖÄÚË
ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÔÁÕÏ
ÊÇÙÓÕÃÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÔÊËÔÓËÙÕÒÇÈÕÆÙËËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕËÑÃÔÕÎÍÁÝ
ÖØÕÙÑËÃÓËÔËÝÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ
ÇÔÁÌËØÇÔÙÚÕ)SVVTILYNÄÚÏÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÙßÔËÊØÏ¦àËÏÓËÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßËÖÃ
ÛËÓ¦ÚÜÔËÓÖÕØÃÕß
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÄÖÜÝ
¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÚÕËÑÃÔÕÁÞÕßÔ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÇÌÂÙËÏÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙË
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÒÒ¦ÁÞÕßÔÊÏÇÉËß-

Θα οδηγήσει σε
μείωση των δασμών
που έχουν επιβληθεί
τους τελευταίους
20 μήνες.
ÙÛËÃßÚÂÚÎÌÕØ¦ÄÓÜÝËÐÁÌØÇÙËÇÔÕÏÑÚ¦ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÓÌÜÔÃÇÝÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊËÔËÃÞËÑ¦ÔËÏ×ÝÚ×ØÇÔÚÏÛÁÚÜÝÖØÕÎÓËØ×ÔÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÕÝÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÍÏÇ
ÔÇÙßÔ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕËÑÃÔÕÓËÚ¦ÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÛËÃ
ÍÏÇÚÕ
ÚÕßÝÓÂÔËÝÖÕßÊÏÇØÑËÃÕ
ÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏÖØÕÙÛÁÙËÏÊÇÙÓÕÆÝÆÉÕßÝ ÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÖËØÃÖÕß
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏ ÙË¦ÒÒÇ
ÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔ©ÏÊÏÓËØËÃÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝ

Ο Αμερικανός¨ÌÉÙ¨Ø¨ÑÊooÉ{ÜÉ³iÈÐ×ËÑ³/Àx²²_¦
ËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÚ×ØÇÙÚÕÖ×Ý
ÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏÊÇÙÓÕÃÙÚÕÂÓÏÙß
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÝ

ÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÕ
ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÖØÏÔÇÖÄÙÞËÊÄÔËÔÔÁÇËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÑÚÕÚËÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÞÕßÔ
ÖËØÏÁÒÛËÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÖ¦ÔÚÜÝÎÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÎ ÃÔÇÛÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÇÍØÕÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÍÏÇÚÎÓÎËÖÏÈÕÒÂÚÜÔÔÁÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÕÏÔÁÕÏÊÇÙÓÕÃÛÇ
ÇÌÕØÕÆÔÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÁÐßÖÔÇ
ÑÏÔÎÚ¦ÑÇÏÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇÇÖÄÚÎÔ
ÃÔÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÓËØÏÑÇÔÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏËÖÃÙÎÝÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝÔÇÖÇÚ¦ÐËÏÚÎÔÑÒÕÖÂÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝ
ÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇËÑÇÚÁØÜÛËÔÊÁÙÓËßÙÎÖÜÝÕÏÊÆÕÞ×ØËÝÊËÔÛÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝ ßÖÕÚÏÓÂÙËÏÝ ÚÜÔ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ

Στην αναμονή η Ελλάδα για το QE
Η Ελλάδα ÚÑÐ¨ÓÉ{ÑÈÐÐÉ³ÒTÉ{³¨Ìo¨ÑÐÐÑ³{~ÊØ
TÑÜÒ¨iØ* Ì³ÑÚÑ{~Ñ{ÊÉ{³ÑTÉ³{~Ò~¨{³Ê¨{Ñ³iØ 0V
ÂÉ~ÑÚÒ¨{Éi¨ÌÉÙ¨ÌØ³iØ¨{³Ë
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ÉÉÙÈ³{~ÊKÑÚÐËÙÑÚÑT¨É{Ñ³ÉË
ÉÒÐ{iØT¨ÌØ ~Ño~Ò¨³
ÉËÉÌ³{ÐÌÜ{Øi ÜÜÒÙÑ{~Ñ{ÊÉ{ÑÈ³Ò³Ñ~¨{³Ê¨{ÑVÚÑÉËÑ{ÑÈ³ÐÒ³ØÉ{ÜÓÂ{ÐiVÑÜÜÒÓØ³Ì³É
t¨ÓÉ{ÑÉKÑ³ÖÐÉ³Ñ~¨{³Ê¨{Ñ
~Ñ{ÑÑËÂÈÐÉÐÉ³ÈØ~ÑÌÉØu
åÌ³iÒÜÜiÜÉÈ¨ÒVi¨ÌÉÙ¨Ø

³iØ 0ViËÑÚÑÈÑ³iÚÉË³i
É¨TÌÐÉiÉKÙÐÒÙÑÐÉ³¨ÚÈÈ¨oÌÈ¨{Ò~i³³Ò~i~Ñ{³
ÈÈ¨oÌ${~Ð{~¨Ê³.³ÑÍ~Ö¨ÑVÉÑÓÜÑKÉÐÉ³¨ÌÌ³{Ñ¨ÑÐÓÉ{Ñ³ËÚÉ³iÐÉ³ÈØÈiÜÖØ
³ÌTÈØ¨³oÉÜÉÑÐÒ³ÛiÜ³ÑØÉ³È{ÑÐÓiÑÌ³{ØÉ{ÙÌÉ{Ø³iØ ÜÜÒÙÑØ
³iÑÒ³ÈÂi~Ñ{³Ñ¨³oÉÊ
ÜÉÒÐÑ³ÑV¨ÌÚÉÉUt T³{Ø
ÑÌÉ{ØÐÈÉÑÈ³ÒVÙÉ³{ØÉÑÑÜÑÐKÒu0.É³ÓÐK¨{ÉËTÉ
ÙiÜÉ{³ È¨ÑÍ~Ì{KÖÜ{ØÚÉ¨ÉËÈÉ¨KÜ{~Ì³
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ÓÙÉÈoTÑ¨i³Ê¨{Ñ³iT¨Ñ
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Aναδιάρθρωση χρέους
εκ νέου για Αργεντινή
Ο Μάρτιν Γκουτζμάν,ÔÁÕÝßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÏ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÔËÕËÑÒËÍËÃÙÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¢ËØÔ¦ÔÚËÝËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇ
ÇØÞÃÙËÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÕßÝ
ÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝÑÇÏÊÇÔËÏÙÚÁÝÚÕß
¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇàÎÚÂÙËÏÖÃÙÚÜÙÎÞØÄÔÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕ§¬ÍÏÇÚÎÙÆÔÇÉÎÔÁÕßÊÇÔËÃÕß

Ελπίδα
ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÊÎÓÄÙÏÇÕÓÏÒÃÇÜÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕ
ÑÕßÚàÓ¦ÔËÐÁÌØÇÙËÚÎÔËÒÖÃÊÇ
ÖÜÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÛÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔ
ÖÜÝÎØÍËÔÚÏÔÂËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÎ
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÞØÁÕÝÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÖÒÕÆÙÏÇÞ×ØÇ
ÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙËÈÇÛÆÚÇÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎÖÕß¦ÒÒÜÙÚËÕÊÂÍÎÙËÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÚ¦ÑØ¦ÚÕÝÂÚÚÇÚÕßÖØ×ÎÔ

ÖØÕÁÊØÕß¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÁÕßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÕÔ¡¦ÑØÏÄÚÏÕÊÂÍÎÙËÚÎÔ
ØÍËÔÚÏÔÂÙËÔÁÇÖÚ×ÞËßÙÎÚÕ
¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÔÁÇÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÚÕßÞØÁÕßÝ

Ανάπτυξη
ËÊÕÓÁÔÕß¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÊËÔ
ÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÇßÐÂÙËÏ
ÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝÁÒÒËÏÓÓÇ
©ÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÔÁÕßßÖÕßØÍÕÆ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÎÞÕÆÔËÑËÃÔËÝ
ÚÕßÔÁÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÒÓÖÁØÚÕ¢ËØÔ¦ÔÚËÝÖÕßÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÕßÖØÏÔÇÖÄ
ÊÆÕÎÓÁØËÝÚÄÔÏÙËÖÜÝÎØÍËÔÚÏÔÂÖØÁÖËÏÖØ×ÚÇÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÓËÚ¦ÛÇ
ËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÚÇ
ÞØÁÎÚÎÝÚÎÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔÓÖÕØËÃ

Επιθετική μείωση επιτοκίων στην Τουρκία για τέταρτη φορά από τον Ιούλιο
Η Τράπεζα ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÃÜÙËÚÇ
ËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÍÏÇ
ÚÁÚÇØÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÖËØÏÕØÃàÕÔÚ¦ÝÚÇÙÚÕ ÇÖÄÚÕ
 ÓËÃÜÙÎßÖËØÁÈÎÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔËÔ×ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ËÐÇÔÚÒËÃÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜßÖÇÑÕÂÙÚÏÝÖØÕÙÚÇÍÁÝÚÕß¬ÕÆØÑÕß
ÖØÕÁÊØÕßËÃÊÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÖÇØÇÊÄÐÜÝËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÇØÞÏÑ¦ÑÇÚ¦ ØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÎÏÙÕÚÏÓÃÇÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÊÏÇÓÕØÌÜÔÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝÖØÕÝÁÔÇÊÕÒ¦ØÏÕ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ 
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß)SVVTILYNÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÄÚÇÔÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÕÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÕ¡ÕßØ¦Ú©ßáÙ¦Ò
ÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËËÖÏÛËÚÏÑÁÝ

Με απόφαση
της κεντρικής
τράπεζας της χώρας
διαμορφώθηκαν
στο 12%, από 14%.
ÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÞËÏÁÚÙÏ
ÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÖØÕÑÇÚÄÞÕßÚÕß¡ÕßØ¦Ú¬ÙËÚÃÔÑÇÍÏÇÖÕßÇÖËÖÁÓÌÛÎÚÕÔÕÆÒÏÕÓËÚ¦ÓÏÇÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÜÔÓËÚÕÔªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦Ô©¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÁÞËÏÖØÕÌÇÔ×ÝËÔÛÇØØßÔÛËÃÇÖÄ
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÖÕßËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÑÇÏÁÞËÏÇÙÑÂÙËÏ
ÔÁËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÔÇ-

Δεδομένου Ì³{ÜiÚ¨{ÐÌØÙÉËTÉ{~Ñ{ÒÜ{ÑÙ{~ÓØ³ÒÉ{Ø³ioÉ{³{~ÊT¨ÑV³~Ì³Ø³ÈÙÑÉ{ÐÖÙÉÉËÑ{ÜÓÑ¨~É³ÒÈiÜÌo{ÑÑÑ³¨ÓÉ{³{ØÐÑÇ{~ÓØÜÊÉ{Ø³³È¨~{~³Ë³Ü

ÒßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
Ö¦ÔÚÜÝÄÚÏÎÖÕØËÃÇÖØÕÝÓÏÇÙßÔËÞÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÌÚ¦ÔËÏÙÚÇÄØÏ¦ÚÎÝ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕ¡ÕßØ¦Ú©ßáÙ¦Ò
ÁÞËÏßÖÕÙÞËÛËÃÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÄÚÏÛÇÁÞÕßÔÁÔÇÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÇÖÕÊÄÙËÜÔ®
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
¦ÒÒÜÙÚË ÞÛËÝ Î ¬Ø¦ÖËàÇ ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÌÇÃØËÙËÙÞÄÒÏÕÖÕß
ßÖÂØÞËÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÖÜÝÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝËÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ®ÙßÓÈÇÚÂÓËÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÜÝ
Ú×ØÇÚÕÙÞÄÒÏÕÇßÚÄÌÇÏÔÄÚÇÔ
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÍÏÇ
ÖËØÇÏÚÁØÜÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÊËÃÞÔËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÇÔÕÊÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ

ÇØÑËÚ¦ßÉÎÒÄÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏ
ÚÏÝÓÇàÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÚÃÚÒÜÔÑÇÏÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ¡ËÚÎÔÖØÕÙÇØÓÕÍÂ
ÙÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ¦ÒÒÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ*YLKP[(NYPJVSL*0)
ÌÚ¦ÔÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇ
ÖÏÛÇÔÕÒÕÍÕÆÔÓÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÂÚÕßÝÓÁÞØÏÑÇÏÙËÇØÔÎÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕ
©ÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ)SVVTILYN
VÑÏÍÏÄÓ¬ØÁÙÑÇÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ
*YLKP[(NYPJVSLÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕËÒÑßÙÚÏÑÄÍÏÇÚÕßÝÐÁÔÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝ®ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÓËÚ¦
ÚÎÞÛËÙÏÔÂÓËÃÜÙÎÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÓÁÙÇÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÁÐÏÓÂÔËÝ
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ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÏÚÇÒÏÑÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÚÎÍÄØÎÙÇÔÚÎ
-PH[ÄÚÏßÖÕËÑÚÃÓÎÙËÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ*OY`ZSLY
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÕß ÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ
-PH[ÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÊÏÇÌÜÔËÃ
ÁÔÚÕÔÇ®ÓËÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝËÌÕØÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÇÔÞ¦ÙËÏ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÕÖØÄÙÚÏÓÕÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÁÒÛËÏÓÁÞØÏÚÕ
ÊÏÙËßØ×
ÑÖØÄÙÜÖÕÏ¬ÆÖÕßÚÜÔ-PH[
*OY`ZSLYÑÇÏ7L\NLV[ÇØÔÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙÕßÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
©ÏÊÆÕÄÓÏÒÕÏÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÄÚÏÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇßÖÕÍØ¦ÉÕßÔ
ËÖÃÙÎÓÎÙßÓÌÜÔÃÇÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÓËÚÕÞÂÚÎÝ-PH[ÁÑÒËÏÙËÞÛËÝ
ÓË¦ÔÕÊÕ ÙÚÇ ËßØ×
ÓËÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÕÓÃÒÕßÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×
ÓËÚÕÞÂÚÎÝ7L\NLV[ÁÑÒËÏÙËËÔÏÙÞßÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËßØ×ÑÇÏÎÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÙÚÇ ÊÏÙËßØ×
BLOOMBERG

Εκλεισε ένα ακόμη
εστιατόριο υπό το σήμα
του Τζέιμι Ολιβερ
Ενα από τα τελευταίαËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÚÕß¬àÁÏÓÏ
©ÒÏÈËØ ÚÕ -PM[LLU *VYU^HSS
ÁÑÒËÏÙËÑÇÏÓÇàÃÚÕßÞ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÃÊÎÙÎ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÞÛËÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇ
ÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕß
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ
¬àÁÏÓÏ©ÒÏÈËØÓÕÒÕÔÄÚÏÇÔÂÑËÏ
ÙËÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÃÊØßÓÇ
ÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕß ÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÖÕßÌÁØÕßÔÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕßÙËÌÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÎÇÒßÙÃÊÇËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÊËÑÇÖÁÔÚËËÙÚÏÇÚÄØÏÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¡ÇàÃÚÕßÝ
Þ¦ÛÎÑÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕß
ÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕßËÐÁÌØÇÙËÚÎÒÆÖÎÚÎÝÍÏÇÚÎÊßÙ¦ØËÙÚÎËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÖØÄÙÛËÙË
ÖÜÝÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÑÏÔÂÙËÏÝÍÏÇÚÎØËßÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝØÕÓÎÔ×ÔÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ¡¦ÛÏÕß¬ÄÓÙÕÔ
ËÃÞËÖÇØÇÊËÞÛËÃÖÜÝÚÕ-PM[LLU
*VYU^HSSÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÙÞÁØËÏËÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÏÝ
ÖËØÏÄÊÕßÝÖÕßÊËÔßÖÂØÞÇÔÙÞÕ-
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Στην τελική ευθεία
η συγχώνευση
Fiat και Peugeot
Την επίσημη ÙßÓÌÜÔÃÇÙßÍÞ×ÔËßÙÂÝÚÕßÝÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÚÎÔÚÁÚÇØÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇßÖÕÍØ¦ÉÕßÔ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏÄÓÏÒÕÏ7L\NLV[ÑÇÏ-PH[ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß)SVVTILYN
ÞËÏÂÊÎËÖÏÚËßÞÛËÃÖØÄÕÊÕÝ
ÙÚÎÙßÍÍØÇÌÂÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ÖÎÍÁÝÚÕß)SVVTILYNÔÇàÎÚËÃÚÇÏÑßØÃÜÝÚØÄÖÕÝÔÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÖÏÛÇÔÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÎÝ-PH[ÕÏÕÖÕÃËÝ
ÖØÕÁÑßÉÇÔÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎ
ÍËÔÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÕÓÃÒÜÔÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝÎ.LULYHS
4V[VYZ¦ÙÑÎÙËÇÍÜÍÂÑÇÚ¦ÚÎÝ
-PH[*OY`ZSLYÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÄÚÏÊÜØÕÊÄÑÎÙËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËØÍÇÚÏÑÕÆÙÜÓÇÚËÃÕß<(>×ÙÚËÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÇÛÁÓÏÚÇÚÕÑÇÏÚÕÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓËËßÔÕáÑÄÚËØÕßÝ
ÄØÕßÝ-PH[ÁÞËÏÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ
ÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÊÃÞÜÝÇÐÃÇ®
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ÒÏÑÁÝËÕØÚÁÝ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕß
ÁÌÚÇÙÇÔÖÁØßÙÏÖËØÃÖÕßÚÇÚØÃÇ
ËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝ
ÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÏÙÕÙÑËÒÃÙËÏÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÑÇÚÁÍØÇÌËÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÙÚËØÒÃÔËÝËÚÎÙÃÜÝÖÕÙÄ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔËßØ×
¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
¦ÔÕÏÐËÇÖÄÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÙËÌÖØÏÔ
ÇÖÄÞØÄÔÏÇ¡ÖÄØËÙË×ÝÚ×ØÇ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕß¬àÁÏÓÏ©ÒÏÈËØËÖËÏÊÂÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËËÔÚËÒ×Ý
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ÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝ
¬ÕÄÔÕÓÇÚÕß¬àÁÏÓÏ©ÒÏÈËØËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖÄØÚÇÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕßÑÇÛ×ÝÁÞËÏÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎ
ÙÞËÚÏÑÂ¦ÊËÏÇ
¥ÙÚÄÙÕÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝÙËÌÊËÔ
ËÃÞËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕ
-PM[LLU*VYU^HSSÑÇÏËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔËÑËÃÓÄÔÕÔÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦ÍÏÇ
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¦ÔËØÍÕßÝÔÁÕßÝËÚÎÙÃÜÝÙÚÏÝ
ÑÕßàÃÔËÝÚÕß

Οι Αρχές χαλάρωσαν τους κανόνες πιστοποίησης του πολύτιμου μετάλλου
Η Τουρκία ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇËÏÙ¦ÍËÏ
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ÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇ
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ÜÝÓÁÙÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßËÔÕÏÑÃÕßÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÄÝÚÕßÝ
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ËÏÙÇÍÜÍÁÝÞØßÙÕÆÞÇÒÇØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ×ÙÚËÔÇËÖÏÚØÁÖÕßÔËÌËÐÂÝÚÎÔÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÚßÖÕÖÕÃÎÙÎ
ÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËÞØßÙÕÆËÏÙ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÇÊÏÇÑØÃÚÜÝÚÜÔ
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×ÔÚÕßÑÇÏÇÊÏÇÑØÃÚÜÝÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÂÓÕØÌÂÝÚÕß
¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÁÚÙÏÓËÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏËÑÖÕÔÕÆÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆ
ÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÞØß-
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Σε παγκόσμιο επίπεδο
η ζήτηση έχει
πέσει κατακόρυφα,
αλλά στην Τουρκία
αυξήθηκε κατά 3,7%.
ÙÕÆÖÕßÁØÞËÚÇÏÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏ
ÖÏÙÚÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÇØÓÄÊÏÇ
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ÓÁÞØÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÚÕËÓÖÄØÏÕÚÜÔØ¦-

ÈÊÜÔÞØßÙÕÆßÍÇÚØÏÑÂÇßÚÂÝ
ÚÎÝÇØÞÂÝËÃÔÇÏÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÇØÞÂÙÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÖÕßËÖÃÙÎÝ
ËÖÕÖÚËÆËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÖÕÒÆÚÏÓÜÔ
ÓËÚ¦ÒÒÜÔÑÇÏÊÏÇÓÇÔÚÏ×ÔÇÖÄ
ÚÕÑÇÏÓËÚ¦
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ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÄÓËÔËÝ
Ø¦ÈÊÕßÝÞØßÙÕÆ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖ¦ÔÚÜÝÖÕß
ÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÄÙÕÎàÂÚÎÙÎÙÚÎÔ
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Με ρυθμούς
προ κρίσης
τρέχει η αγορά
ακινήτων

Σημάδια «φούσκας»
στη γερμανική αγορά
ακινήτων εξαιτίας
του υπερδανεισμού

Κατά 11,9% εκτινάχθηκαν οι τιμές
στην Αττική το τρίτο τρίμηνο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2002
σημείωσαν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Αττική κατά τη διάρκεια του φετινού τρίτου τριμήνου
του έτους, ενώ σε πανελλαδικό
επίπεδο καταγράφεται ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης των τιμών
από το 2006, δηλαδή όταν η αγορά
κατοικίας βρισκόταν στο απόγειό
της. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες για
το φετινό τρίτο τρίμηνο, οι τιμές
στην περιοχή της πρωτεύουσας







Πανελλαδικά οι τιμές
πώλησης των κατοικιών αυξήθηκαν
κατά 9,1%.
κατέγραψαν ετήσια αύξηση της
τάξεως του 11,9%, ξεπερνώντας
το προηγούμενο υψηλό του 11,7%
που είχε σημειωθεί το 2006. Πρέπει κανείς να φτάσει στο μακρινό
2002, δηλαδή 17 χρόνια πριν, για
να εντοπίσει υψηλότερη επίδοση,
καθώς τότε οι τιμές στην Αττική
είχαν αυξηθεί κατά 16,2%.
Αντίστοιχα, σε πανελλαδικό
επίπεδο, οι τιμές των κατοικιών
ενισχύθηκαν με τον ταχύτερο

ρυθμό των τελευταίων 13 ετών.
Συγκεκριμένα, η άνοδος άγγιξε
το 9,1%, με το προηγούμενο αντίστοιχο υψηλό έτους να καταγράφεται το 2006, όταν η άνοδος
ήταν της τάξεως του 13%. Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των
τιμών είναι εμφανής καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Ειδικότερα,
με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές το πρώτο
τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,3%
σε ετήσια βάση, ενώ το δεύτερο
τρίμηνο η άνοδος άγγιξε το 7,7%.
Συνολικά το 2018 η μέση άνοδος
δεν είχε ξεπεράσει το 1,8%.Πέραν
της Αττικής, όπου η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό έχει πυροδοτήσει ένα ράλι τιμών, στη
Θεσσαλονίκη η αύξηση άγγιξε το
8,5%, ενώ στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, η άνοδος των τιμών διαμορφώθηκε στο 6,9%.
Τέλος, στην υπόλοιπη χώρα
(όπου περιλαμβάνονται κυρίως
περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης), οι τιμές για το τρίτο τρίμηνο του 2019 ενισχύθηκαν με
ετήσιο ρυθμό 6,3%. Αντίστοιχα,
το τρίτο τρίμηνο, οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων κατέγραψαν αύξηση κατά 9%, ενώ αντίστοιχα οι τιμές των παλιότερων
διαμερισμάτων ενισχύθηκαν κατά
9,2%. Με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία, για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών

για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 2% και 1,6% αντίστοιχα.Είναι λοιπόν προφανής η
μεγάλη άνοδος των τιμών, η οποία
πάντως, σύμφωνα με αρκετά στελέχη της αγοράς ακινήτων, δεν
δικαιολογείται ιδιαίτερα από την
πορεία της αγοραστικής δύναμης
των νοικοκυριών.
Εν ολίγοις, εκτιμάται πως η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό
έχει μεν επιδράσει θετικά στις τιμές, πλην όμως έχει φτάσει στο
σημείο να συμπαρασύρει τις τιμές
και σε περιοχές όπου οι ξένοι αγοραστές δεν είναι ενεργοί. Οπως
σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς,
παρότι η άνοδος είναι ευπρόσδεκτη, καθώς διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα στην αγορά, εντούτοις,

ΑΡΘΡΟ

πολλά νοικοκυριά εξακολουθούν
να αδυνατούν να αποκτήσουν
ακίνητο, παρά τη μείωση της ανεργίας και τα πρόσφατα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων,
ιδίως τις ασθενέστερες. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι αν δεν διαφοροποιηθούν άμεσα κάποια οικονομικά δεδομένα για τα νοικοκυριά, κυρίως σε επίπεδο μισθολογικών απολαβών και δυνατότητας
πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση τέτοια που να επιτρέπει
την αγορά κατοικίας, είναι πιθανό
η σημερινή εκτίναξη των τιμών
να «ξεφουσκώσει», τουλάχιστον
για τις περιοχές εκείνες που δεν
ενδιαφέρουν τους ξένους επενδυτές.

Η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο
μιας έκρηξης τιμών των ακινήτων,
η οποία όμως τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσω δανεισμού. Αναλυτές προειδοποιούν πως αν υπάρξει
ύφεση ή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, τότε θα απειληθεί η αγορά
ακινήτων και μαζί της οι επενδυτές
που έχουν αγοράσει ομόλογα των
γερμανικών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων.
Λόγω της μείωσης του κόστους
δανεισμού τα τελευταία χρόνια οι
γερμανικές εταιρείες ακινήτων δανείζονται με τον υψηλότερο ρυθμό
που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
Μόνο το 2019 έχουν εκδώσει ομόλογα ύψους 19 δισ. ευρώ, τα μισά
απ’ όσα έχει εκδώσει πανευρωπαϊκά
ο κλάδος. Σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg, ο δανεισμός αυτών των
εταιρειών έχει αυξηθεί κατά 40 φορές σε σύγκριση με το 2012. Μεγάλο
μέρος αυτών των ομολόγων το έχουν
αγοράσει διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων όπως οι Amundi, Allianz
και BlackRock. Οι εταιρείες ακινήτων
χρησιμοποίησαν τα δανεικά για να
συνεχίσουν να αγοράζουν και να
κατασκευάζουν με πυρετώδη ρυθμό
ακίνητα.
Ωστόσο, η έκρηξη των τιμών
ακινήτων στη Γερμανία δεν συμβαδίζει με την πολύ χαμηλή ανάπτυξη που εμφανίζει η γερμανική
οικονομία από τα μέσα του 2018
και μετά. Οι γερμανικές εταιρείες
εκμετάλλευσης ακινήτων αντί να
εκμεταλλευθούν το χαμηλό κόστος
του χρήματος και την έκρηξη των
τιμών για να περιορίσουν τον δανεισμό τους, εξακολουθούν να εκδίδουν ομόλογα.
Αν αντιστραφεί η πορεία της
αγοράς, είναι πιθανό να βρεθούν
εκτεθειμένες. «Η βασική ανησυχία
είναι πως έχει αυξηθεί εκρηκτικά
το ονομαστικό ύψος του χρέους»
των εταιρειών ακινήτων, λέει ο Πέ-

Η αύξηση των τιμών ακινήτων στη

Γερμανία δεν συμβαδίζει με την πολύ
χαμηλή ανάπτυξη που εμφανίζει η
οικονομία από τα μέσα του 2018 και
μετά.
τερ Παπαδάκος, στέλεχος της εταιρείας ερευνών αγοράς ακινήτων
Green Street Advisors. Οι εταιρείες
εκμετάλλευσης ακινήτων Deutsche
Wohnen και ADO Properties συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών
που έχουν δανειστεί τα περισσότερα
χρήματα τα τελευταία τρία χρόνια.
Η αγορά του Βερολίνου κατέχει κεντρική θέση στα χαρτοφυλάκιά τους.
Ωστόσο, αντιμετωπίζουν τώρα το
ενδεχόμενο «παγώματος» των ενοικίων στο Βερολίνο για τα επόμενα
πέντε χρόνια. Παράλληλα, ο λόγος
μισθώματος προς την αξία του ακινήτου υποχώρησε εφέτος στο μόλις
2,5% στο Μόναχο, στο 2,9% στο
Βερολίνο και στο 2,8% στη Φρανκφούρτη. Συγκριτικά στο West End
του Λονδίνου ο συγκεκριμένος λόγος
είναι 3,75% και 4,25% στο City. «Μόλις αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού
ή χτυπήσει ύφεση, τότε θα μειωθεί
η ρευστότητα σε ολόκληρο τον κλάδο και ως ομολογιούχος θα πρέπει
να σταθείς στη σειρά για να πάρεις
πίσω τα χρήματά σου», προειδοποιεί
ο Λουτς Ροεμάγιερ, επικεφαλής
επενδύσεων στην Capitulum Asset
Management.
BLOOMBERG
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Ο χαμαιλέοντας του πολιτισμού
Ένα Δημοτικό Θέατρο μπορεί εύκολα
να αποκαλείται Ναός του Πολιτισμού. Δεν χρειάζεται επεξήγηση,
καθώς οι λιτές λέξεις έχουν τη βαθύτερη έννοια. Στη σημερινή εποχή ένας τέτοιος Ναός ουσιαστικά
αποτελεί ένα πολιτιστικό χαμαιλέοντα έναν χώρο που εύκολα
μπορεί να μεταλλαχτεί και να φιλοξενήσει οτιδήποτε, ένα απλό φιλολογικό μνημόσυνο, ένα μουσικό
αφιέρωμα, μια θεατρική παράσταση, ένα μπαλέτο, μια όπερα, μέχρι
ακόμη και συνέδρια απεριόριστης
θεματολογίας.
Ένα τέτοιο ρόλο ευελπιστεί να
διαδραματίσει το νέο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Λευκωσίας. Και
πιστεύω πως έχει το δικαίωμα να
πιστεύει πως μπορεί να αναδείξει
αυτή την πολλαπλή του προσωπικότητα αναλόγως των διαθέσεων
του κάθε διοργανωτή. Καθόλου
άσχημα αν αναλογιστεί κανείς πως
από το 2008 που κατέρρευσε η οροφή, παρέμενε ένα ερείπιο για σχεδόν εννέα χρόνια μέχρι να αρχίσουν
οι εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισής του.
Πώς κρίνεται το αποτέλεσμα;
Λίαν καλώς, άμα σκεφτείς πως το
τι βλέπεις και το τι δεν βλέπεις
εντός και εκτός του χώρου έγινε
με ποσό της τάξης των €8,5εκ.
Στην κατηγορία των σύγχρονων
Θεάτρων αυτής της κλίμακας, το
ποσό δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό, ούτε καν ψηλό. Πιστεύω
ότι καλά τα πήγε. Φυσικά, η όλη
φινέτσα του Μεγάρου αναβλύζει
από τον νεοκλασικό χαρακτήρα
του περιβλήματος, το οποίο ευτυχώς περισώθηκε και ανακαινίστηκε,
παντρεύοντας το αρμονικά με την
μοντέρνα εκδοχή της οροφής. Εσω-








Η όλη φινέτσα
του Μεγάρου αναβλύζει
από τον νεοκλασικό χαρακτήρα του περιβλήματος, το οποίο ευτυχώς περισώθηκε
και ανακαινίστηκε,
παντρεύοντάς το αρμονικά με την μοντέρνα
εκδοχή της οροφής.

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας λοιπόν άρχισε να γράφει μια νέα σύγχρονη ιστορία στο βιβλίο του και είμαι σίγου-

ρος πως οι νέες γενιές θα το απολαύσουν.
τερικά κυριαρχούν οι ξύλινες επενδύσεις με έντονες εναλλαγές σχεδιαστικών εξάρσεων τις οποίες
προσπαθεί – επιτυχημένα μπορώ
να πω – να τιθασεύσει η «αμακιγιάριστη» μορφή του ξύλου στην
φυσική του μορφή και οι δαπεδοστρώσεις από μάρμαρο στο φουαγέ.
Η αίθουσα μου άφησε μια ουδέτερη αίσθηση. Ενώ όντως φαίνεται να ισχύει η απρόσκοπτη ορατότητα προς τη σκηνή, λόγω των
κλίσεων που δόθηκαν στα καθίσματα τόσο κάτω όσο και στο εξώστη, οι κάθετες επενδύσεις στα
πλάγια και στην οροφή αλλά και
οι χρωματισμοί νομίζω άξιζαν πε-

ρισσότερης προσοχής. Παρεμπιπτόντως, μιας και αναφέρομαι σε
μάρμαρα και μιας και η συντήρηση
είναι για περίοδο 12 χρόνων πάνω
στην κατασκευάστρια εταιρεία,
καλό είναι να πάνε να αλλάξουν
το κεφαλόσκαλο στη δεξιά σκάλα
που οδηγεί στον εξώστη καθώς
έσπασε η ακμή του «Emperador
Dark Brown» μαρμάρου και είναι
επικίνδυνο για τραυματισμούς.
Η σκηνή φαίνεται να ανταποκρίνεται στα όσα λέγονται και δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορεί
να φιλοξενήσει τα πάντα για κάποιες δεκαετίες. Δεν επισκέφτηκα
τα παρασκήνια, αλλά φαντάζομαι
θα είναι ανάλογα της προσέγγισης

του υπόλοιπου οικοδομήματος που
είναι ορατό και προσβάσιμο σε
εμάς τους θεατές. Εκείνο το οποίο
κρίνω λίγο αρνητικά και με αρκετή
επιφύλαξη είναι η ποιότητα της
ηχητικής. Δεν θα επεκταθώ, επειδή
δεν υπάρχει ακόμη τόση εμπειρία
με παραδείγματα λόγω του ότι μόλις
πρόσφατα άνοιξαν οι πύλες και δεν
μπόρεσα να καταλήξω αν είναι κάποιο θέμα στα συστήματα ήχου ή
στην ακουστική του χώρου ή και
στα δύο. Αλλά κάπου, κάτι, δεν
κάθεται καλά.
Η τελευταία μου εμπειρία ήταν
η παράσταση Ice Show «The Nutcracker», ένας συνδυασμός μπαλέτου, χορογραφίας και «circusart»,

στην λατρεμένη μουσική του Τσαϊκόφσκι που έγινε συνώνυμη με τα
Χριστούγεννα. Δεν ξέρω εσείς,
αλλά εγώ μεταφέρομαι σε άλλη διάσταση μόλις παίξει η πρώτη νότα
του Pas de deux - Dance of the
sugar plum fairy! Ειδικά αυτό το
κομμάτι έτυχε τέλειας εκτέλεσης
από το Ρωσικό μπαλέτο – τσίρκο,
με «αυτοσχέδια» μουσικά όργανα
τα οποία δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν. Η υπόλοιπη παράσταση νομίζω θα μπορούσε να πήγαινε καλύτερα. Εκείνο που έκανε εντύπωση
με το που καθίσαμε ήταν το στρώμα
στη σκηνή το οποίο (υποτίθεται)
πως ήταν πάγος. Με μια πιο κοντινή ματιά διέκρινες πως αποτελείτο
από ομοιόμορφα πάνελ συναρμολογημένα μεταξύ τους και είχαν
πάχος το πολύ δύο εκατοστά. Και
διερωτάσαι: καλά τι πάγος είναι
αυτός με τόσο πάχος που με το
πρώτο πήδημα θα σπάσει; Και αν
είναι πάγος πως τον διατηρούν
καθ’ όλη την παράσταση; Ή μήπως τελικά δεν είναι πάγος αλλά

σανίδι; Και καλά αυτοί διαφημίζουν
iceshow πάνω σε σανίδι; Και τι
σόι πατινάζ θα κάνουν πάνω σε
σανίδι; Έλεος, πας να ξεκουραστείς
και σκέφτεσαι υλικά και τη στατική
τους επάρκεια σε μεταβαλλόμενα
φορτία! Τελικά δεν άντεξα και στα
μέσα της πρώτης πράξης το έψαξα.
Πρόκειται για τεχνητό πάγο από
ειδικό πολυμερές υλικό το οποίο
έχει όλα τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης του πάγου, χωρίς φυσικά
να λιώνει και χωρίς να αλλοιώνεται
ουσιωδώς η επιφάνεια του με αποτέλεσμα η αίσθηση του πατινάζ
να είναι η ίδια ωσάν σε φυσικό πάγο! Δεν κάνω πατινάζ αλλά αν έκανα πιστεύω δεν θα άλλαζα τον φυσικό πάγο, για τον ίδιο λόγο που
δεν μου αρέσει το τεχνητό γρασίδι
και για τον ίδιο λόγο που δεν κάνω
σκι στην τεχνητή πίστα του Ντουμπάι. Θέλω το real thing!
Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
λοιπόν άρχισε να γράφει μια νέα
σύγχρονη ιστορία στο βιβλίο του
και είμαι σίγουρος πως οι νέες
γενιές θα το απολαύσουν. Προς
το παρόν ας το απολαμβάνουμε
εμείς. Αλλά αν έκρινα την όλη εμπειρία η οποία κανονικά περιλαμβάνει και after-the-show καταστάσεις, τότε απέχουμε πολύ από ό,τι
ισχύει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει
τίποτα στην άμεση περιοχή που
να μπορείς να πας για να χαλαρώσεις, ένα ποτήρι κρασί ή ένα τσιμπηματάκι τέλος πάντων. Άμα φτάσεις και μπεις μέσα στο αυτοκίνητο
(που πάρκαρες στα 500 μέτρα),
τότε απλά πας στο σπίτι σου.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Η χαρακτική κατέβηκε στη χώρα
Επίσκεψη της «Κ» στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία, λίγο πριν από τα επίσημα εγκαίνιά του
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«Εχει να προσφέρει πάρα πολλά και εν να σσαίρεστε ούλοι, υπόσχομαι
σας», αυτά είπε ο χαράκτης Χαμπής, μετά την
ξενάγησή μας, λίγο πριν
από τα επίσημα εγκαίνια.
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Χαρακτική και Κύπρος
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÚÁÞÔÎÚÎÝ
ÞÇØÇÑÚÏÑÂÝÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÇÑÓÂÝ
ÚÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕÔÎÙÃÓÇÝ

Η πρώτη έκθεση
ÁÑÛËÙÎÖÄÚÕÔ+ YLYÙÚÕÔ
¦ÔÛÕ®ÙËËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ/LSLUL
9LLI;ZHUNHYPÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØ×ÚÎÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ²ÇØÇÑÚÏÑÂÝËßÑÜÙÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕËßØÆÞØÕÔÏÑÄÌ¦ÙÓÇÚÎÝ
ÞÇØÇÑÚÏÑÂÝÑÚÃÛËÔÚÇÏÁØÍÇÇÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÓÁÞØÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÇßÚÂÕÛËÇÚÂÝÛÇÑ¦ÔËÏÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÚÎÝ
ÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËªÜÙÃÇ
ÃÔÇÇÖÜÔÃÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂÖØÏÔ
ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕ¬ÇÞÇØÇÑÚÏÑ¦
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÖÕÏÑÏÒÃÇÚÄÙÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÚËÞÔÏÑ¦ÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÁØÍÇÚÜÔ
+ YLY*HSSV[7V\ZZPU/VNHY[O
<[HTHYV/PZYVZOPNL;V\SV\ZL
3H\[YLJ ¦ÔÛÕßÒÇÚÇÔÃÙÚËÏÇ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÃÛÕßÙËÝÖÇØÕßÙÏ¦-

Στον χώροÈ³ÉoÒÇÉ³Ñ{³ÈÉËÑ¨Ñ~³{~ÊØÑÐÊ³iÉÈ~ËÑV
K¨{~Ì³Ñ×Ö¨ØVÈÊ³Ño{ÑÜÜÒT¨Ì{ÑÉÜÊ¨iÉo~Ñ³ÒÜÉ{i

Το «χαλαμάντουρο» που έγινε παλάτι

«Το πάθος ³Ù{~ÌØÐÑØ~Ñ{iÑoÒi³×ËÜÐÑØÉ~ÒÐÑ{³Ö³³ÐÈÉËuViÐÉËÉÈÉTØÑÐÊØV

Στον χώρο È³ÉoÒÇÉ³Ñ{ÊÐÉ¨Ñ³ÐÈÉËK¨{~Ì³Ñ
×Ö¨ØVÜÜÙÉ~ÑÉ³{V
ËØ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑÙÉ
ÜÉ{³È¨oÖÉ~Ñ{ÉÜÖÖ³ÐT¨{~ÌÙ{Ò³iÐÑ³tTÑÜÑÐÒ³È¨uÈÙÌÚi~É³ÑÐÊ
ÐÉ³Ñ³¨Òi~ÉÉ~ÌÐiÐÑVÜÜÓØ×¨ÓØÐÒÜ{³ÑÑÐÊØÉËÉVt¨ÉÑ{Ú~{ÒVo{Ñ³Ë~³ÖÐÑ³ÉÑ~ÒÈÐÉ³ÐÈÉË«u
t(Ò³iÑÉÜ{ËÑÐÑØÖÜi

ÉK¨ÓÚiÓÑÑ{ÙËVÓÑØÜÉKÓ³iØVT³Ë³iØ³ÈÜ{³{ÐÖV
{TÒÜiØ.¨¨Ì~ØÑÌ³i³ÓÑVÈÉÐÊ~ÉÐÓÑÐÉ³
ÐÈ³¨Ë³ÈVÑÑooÓÜÜ³ÑØ{ÊÐÑ³Ñ³È0ÉÖ~¨ÈåÚËÑ~Ñ{ÉËÉ
£×Ó¨³É~Ñ{Ñ³~ÒÐÈÐÉ¤~Ñ{~³Ò³ÈÉÑ¨ÒÈ¨ÉÐÑØÖÜÈØV
É~ÒÑÐÉ³ÈØÑ¨~Ò³ÉØVÐÑÇËÖÜÈÉ×Ñ~ÖÐÑ³ÉÙÑÐÓ$ÖÜii
ÐÒÙÑ³ÈÈÉËÈÉ~ÒÐÑ³{Ø
{ÑË³ÉÈ³ÉØÙÈÜÉ{ÓØu

ÊËÔÑÇÒÒÏËØÍÂÛÎÑËËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÚÎÝ ÆÖØÕßÇÖÄÚÕßÝ
©ÛÜÓÇÔÕÆÝ¬ÕÆØÑÕßÝÚÕÑÇÏ
ÚÎÝÌßÍÂÝÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÓÁØÕßÝÚÕßÒÄÍÏÕß
ÑËÌÇÒÇÃÕßÚÕßÔÎÙÏÕÆ¢ßÙÏÑ¦
ßÖ¦ØÞÕßÔÞÇØÇÑÚÏÑ¦ÓËÛÁÓÇÚÎÔ
ÆÖØÕÇÖÄÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÓÁÞØÏ
ÚÕÔÄÚÇÕÖÕÃÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÐÁÔÜÔÞÇØÇÑÚ×Ô
©²ÇÓÖÂÝÓ¦ÝËÃÖËÄÚÏÍÔÜØÃàËÏÚÕÞÇØÇÑÚÏÑÄÚÕß ÆÖØÏÕßÞÇØ¦ÑÚÎÊÕÒÕß³ÍÏÕÝÖÏÌ¦ÔÏÕÝÖÃÙÑÕÖÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÇÝ®ÑÇÏ
ÚÄÔÏÙËÓËÚ¦ÇÖÄÇßÚÄÔÁÞÕßÓË
ÚÕÔ ¦ÔÛÕ®¿ÚÇÔÖËÛÇÃÔËÏÕ¬ÎÒÁÓÇÞÕÝ ¦ÔÛÕÝÚÕ ÎÑßÖØÏÇÑÂÞÇØÇÑÚÏÑÂÈØÃÙÑËÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÙËÇØÞÏÑ¦ÙÚ¦ÊÏÇËÐÁÒÏÐÎÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÞÇØÇÑÚÏÑÄÖÕß
ÔÇËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑ¦ÖÕÏÕß ÆÖØÏÕßÞÇØ¦ÑÚÎÓÁÞØÏÚÇÖØ×ÚÇÁØÍÇÚÕß ¦ÔÛÕßÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦
ÓËÚÎÞÇØÇÑÚÏÑÂÇÖÄÚÕ ¬Ç
ÖÏÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÊßÔÇÚ¦ÁØÍÇÚÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÚØÇÍÏÑÂ
ÙÆÍÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÓË
ÚÎÙËÏØ¦ÐßÒÕÍØÇÌÏ×ÔÑÒÎØÕÃ
²ØÄÔÕÏ®¬ÎÔÃÊÏÇËÖÕÞÂàÜÍØ¦ÌÕÏÍËÔÔÎÓÁÔÕÏÓËÚÇÐÆÚÕß 
ÑÇÏÚÕß ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÚÎÝÞÇØÇÑÚÏÑÂÝ©ÖÏÕÖÇÒÏÄÝÕ
×ÙÚÇÝÈËØÑÃÕßÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÚËÞÔÏÑÁÝÑÇÏßÒÏÑ¦ÍÏÇÚÏÝÓÂÚØËÝÚÜÔ
ÁØÍÜÔÚÕß±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÒÃÍËÝÒÏÔÕÍØÇÌÃËÝÚÕß²ØÏÙÚÄÌÕØÕß
¦ÈÈÇÓËÚÇÐÕÚßÖÃËÝÚÕßÚÇÝÇØ¦ÙÑÕßÑÇÏÓËÚÇÐÕÚßÖÃËÝÚÕßÚÁÒÏÕßÄÚÙÎ©ÏÐßÒÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÒÏÔÕÍØÇÌÃËÝÚÕß ×ÙÚÇ©ÏÑÕÔÄÓÕß
ÚÇÃÙËÑÚÇ²ØÄÔÏÇ®ÕÏÐßÒÕÍØÇÌÃËÝÚÕßËßÚÁØÎ©ÏÑÕÔÄÓÕßÑÇÏ
ÓËØÏÑÁÝÐßÒÕÍØÇÌÃËÝ¶ÓËÚÇÐÆÁØÍÜÔ¦ÒÒÜÔÚËÞÔÏÑ×Ô¶ÚÕß³ÔÚÎ
²ÇÚàÎÇÊ¦ÓÕßËÃÔÇÏÎÑßÖØÏÇÑÂ
ÞÇØÇÑÚÏÑÂÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎ
©²ÇÓÖÂÝËÃÔÇÏÕÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝ
ÞÇØ¦ÑÚÎÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝËÖÃÙÎÝÖÕßÖÁÚßÞËÑÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÁÑÇÔËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ
ÇÖÕÑÁÔÚØÜÙÎÖÕÒÆÖØÏÔÍÃÔËÏÚÎÝ
ÓÄÊÇÝÑÇÏÙÂÓËØÇÓËÚÕÎÓÕÚÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕ²ÇØÇÑÚÏÑÂÝ²ÇÓÖÂÝÒÁËÏ
ÙËÄÒÕßÝÄÚÏÚÕÑÁÔÚØÕÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÇÔÇÓ¦ÛËÏÇÖÄÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇ²ÇÓÖÂÙßÔÁÞÏÙËÚàÏÇÏËÔ
ÑÇÒ¦ÚÇÁØÍÇÙÕß


Το Δημοτικό ÈÉËÑ¨Ñ~³{~ÊØÑÐÊ³iÉÈ~ËÑ³i
ÙÌåÐÐT³ÈV³i(ÑÜ{Ò(ÌÜiV
Éo~Ñ{{ÒÇÉ³Ñ{³{Ø¬ÛÉ~ÉÐK¨ËÈV
®U´ÆÐÐ0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑ³ÉÜÓÉ{
ÙÊÐÑ¨TØÉÈ~ËÑØ~³Ñ³ËØ{¨~Ò³ÇiØ

2

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Η Παγίδα» του Ρομπέρ Τομά

15.12.19 -22.12.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Εγκαίνια Μουσείου
Χαρακτικής Χαμπή

hambisprintmakingcenter.org.cy

Ανεβαίνει από ³1ÓÑ³¨tÛ{ÌÈØu³

ÈTÜo{~ÌÚ¨ËÜÉ¨VÉ~iÚÉËÑ¨Ê³È{Òo~ÈVt (ÑoËÙÑu³È,ÐÓ¨
0ÐÒt (ÑoËÙÑuÉËÑ{ÓÑÈÑ¨Ñ³{~ÌÈTÜo{~ÌÚ¨ËÜÉ¨o{ÑÓÑÒ³¨Ñ
ÈVÌØÌÜÑÙÉËTÈVÓTÑÉ³ioÈÑË~Ñ³ÈÑÜÜÒ~{ÙÈÉÖÉ{ÑTÒÉ{~Ñ{
³ÐÈÑÜÌ³È0Ó¨oÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{
ÉÓÑÑÜÓ³{ØoÑÜÜ{~ÓØ°ÜÉ{ØVÌÈ
ÐÓÉ{³{ÌÑ³¨ÇÉÈoÒ¨{ ³Ñ{ÓÜ

~Ñ{ Ü{ÒKÉ³¨ÐÒ$ ³Ñ{ÓÜ¨ÐÒÉiÐÉ¨É{³iÑ³ÈÐËÑo{Ñ
³iÉÂÑ×Ò{i³iØÈÇÖoÈ³ÈÉ³Ò
ÑÌÜËo³É{~Ó³É³Ñ{ÓÑØ{É¨ÓÑØ
ËØ{TÈ¨ËÇÉ³Ñ{Ì³{i~È¨ËÑ¨ÐÒÉ{ÚÈÐÉËÑÉ{³¨ÓÉ{³Ë³{
~Ñ{Ì³{ÐÉ³Ñ{É{ÈÉo~Ñ³ÓÜÉ{É³
Ò³¨Ñ³iØ Ó³Ñi~Ñ{³ÐÈ³Ê¨{
~¨È×³Ñ{Ñ¨{³³ÉT{~ÒÐÓT¨{³
×{ÒÜÉ³ÈÓ¨oÈ Ú{ËUå³-

iØÜÉÒÚÈØVÈ~ÒØ=Ê~ØV°ÚØ
å³ËÈV È×¨ÖiÈ³ÈKÓ¨iV
¨Ê³Ø{Òo~ÈV¨{³ÌÙÈÜØÑ¨³ÒØV{ÌÜÑÜÉË³È0Ñ~³{~ÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³iÉÈ~ËÑ~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊB
.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø
®U´ÆÐÐÐÓT¨{³{ØlÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ
ÉÐÉÌØU1ÓÑ³¨t,{ÒÜ³u¬ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{ØdU´ÆÐÐΚρατήσεις:

22818999, 99621845

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Άνθρωποι και ποντίκια» του Τζων Στάινμπεκ
Τελευταίες παραστάσεις o{Ñ³ÉÐKÜiÐÑ³{~ÌÓ¨ot°Ú¨{~Ñ{³Ë~{Ñu³È
K¨ÑKÉÈÐÓÈÐÉK¨ÑKÉË(ÖÜ{³ÇÉ¨~Ñ{
ÌÐÉÜÜo³ÉTËÑØ0Ç.³Ò{ÐÉ~VÈ
ÑÉKÑËÉ{³iÉ³¨{~Ê.~iÊ³È.Ñ³{¨{~Ö1ÉÒ³¨ÈVÉ~iÚÉËÑ.³ÓÜ{È
ÑÈ~Ñ¨ËÙi¨ÑÐÐÓ³´¬VØÈKÓÜÑV³tåÚ¨{~Ñ{³Ë~{ÑuÓTÉ{Ñ¨È{Ñ³ÉËÑÐÓ³¨i³ÉØ×¨ÓØ³ÚÓÑ³¨V
ÓTÉ{Ù{Ñ~ÉÈÑ³ÉËo{Ñ³~{iÐÑ³o¨Ò×~Ñ{³i³iÜÉÌ¨Ñi~Ñ{ÚÉ¨ÉË³Ñ{ÑÌ
³ÑÑÑÐ×{KÊ³i³ÑÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ³iØ
(Ño~ÌÐ{ÑØÜo³ÉTËÑØ³È¸ÆÖÑ{Ñ
.³Ó¨oÑÉ{~ËÇ³Ñ{{ÈÚÊ~ÉØÇÊØ³Ò¨É¨oÑ³³iåÐÉ¨{~ÊVi
ËÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{ÑÌ³{ØÈÓÉ{ÉØ³iØ{~Ð{~ÊØÖ×ÉiØ³È¸$åÐÉ¨{~ÑÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ~Ñ³¨ÚÉ{ÑÑÙÉ{
³iÑo{Ùi~Ñ{Èo~{i³{~Ê¨ÒÚÉ{Ñ
³ÑÚ¨³ÈÐÌTÚÈo{ÑÉ{KËi
~Ñ{³iÒ{iÒÜiÐÉ³i~Üi¨Ê¨Ño-

ÐÑ³{~Ì³i³ÑViËÑÙ{ÑÉÖÙÉ{³{ØÉÜËÙÉØ³ÈØo{ÑÐ{Ñ~ÑÜÖ³É¨iÇÊ(ÑËÇÈ
{iÚ{ËÑËÜiØ{TÑÊÜVåÜÓÂÑÙ¨Ø
Ñ¨³ËÙiØV ÉÌ×È³Ø É×Ö³ÈV(Ó³¨Ø
{¨~Ò³ÇiØV.Ö¨ØÉ¨oËÈVÑ¨ËÑ
'{Ñ~ÒVåÙ¨ÓÑØ,ÌÇÈVÒ¨{Ø.³ÈÜ{Ñ-

ÖV{TÒÜiØÑÇÒ~ÑØV(ÌÜÈØÑ³Çi~³Ñ0ÉÜÉÈ³ÑËÉØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÈ¨{Ñ~Êl
ÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ{È¨{Ñ~Ê
¸¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¨Ñ®U´ÆÐÐΠληρο-

φορίες τηλέφωνα 22312940, 22421609,
satirikotheatro@cytanet.com.cy

Δώρα καλικαντζάρων
Η αφηγήτρια Ñ¨ËÑÑ³Ñ¨Ê~Ñ{
ÐÈ{~ÌØÑooÓÜiØÓ³³ØÉ{³¨Ó×ÈÐÉÐËÑÙ{Ñ×¨É³{~ÊVT{ÈÐ¨{³{~ÊT¨{³ÈoÉ{Ò³{~iÑ¨Ò³Ñi
o{Ñ³ÑÑ{Ù{Ò~Ñ{ÌÜi³i{~oÓÉ{Ñ
~Ñ{ÐÑÇËÐÉ³~i{~Ì~Ñ{³ÈØ×³{ÐÖØ³iØ,ÉKÓ~~ÑØÑ³Ñ¨ÊÙiÐ{È¨oÖÐËÑ{ÙÑ{~ÊTÉ{Ð{Ò³{~iÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ³iÇÉ³Ê~iÊ³È
Ý¦²©ºX>²x TÉ³ÉËoÈ¨ÑÂÑÑ~ÖÉ{o{ÑT¨{³ÈoÉ{Ò³{~ÑÑ¨ÑÐÖÚ{ÑÐÉ¨×ÑÒ~¨Ë³{ÑÈÐ{Ñ~Ñ~{ÒÚÉËÑ³Ñ~Ñ~ÐÉ³ÑTÉ{¨ËÇÉ³Ñ{%ÐØ
ÙÉÓTÉ³ÉÂÑÑ~ÖÉ{Ì³{ÉËÑ{¨ÑoÐÑ³{~Ê³ÖTiÑÈÑ³ÒØ~ÑÜ{~Ñ³ÇÒ¨ÈØT¨{³ÈoÉ{Ò³{~Ñ(Ü{³{³{~Ì
~Ñ{ ¨ÉÈi³{~ÌËÙ¨ÈÐÑÝ+/©VÜÉ×Ì¨ØåoË$ÐÜoi³®mVÉÈ~ËÑ
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU.ÒKKÑ³Ñ~Ñ{È¨{Ñ~ÓØ
lV¸V¸¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ#¨ÉØU
UÆÆB¬UÆÆÙ{ÜÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø
{ÑÈÙÉÈÌÐÉÑÑ{Ù{ÒiÜ{~ËÑØl
Πληροφορίες 96753271, 22445455

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Κάτω από το Μεσογειακό Ουρανό»
Η Γκαλερί ~ÜÌ¨{ÑÑ¨È{ÒÇÉ{³iliÑ³-

Ð{~ÊÓ~ÚÉiÈÙÑ³o¨Ñ×ËÑØ³ÈÇo¨Ò×È
ÌÜi {~ÜÑÎÙi$~ÑÜÜ{³ÓTiØÉ~³ÌØÑÌ³{Ø
¨ioÖÐÉÉØÑ³Ð{~ÓØ³ÈÉ~ÚÓÉ{ØddV
V®V¸ÆÆÓTÉ{ÈÐÐÉ³ÒTÉ{ÐÉÓ¨oÑ
³ÈÉ´ÐÑÙ{~ÓØÉ~ÚÓÉ{Ø ÚÉÐÑ³o¨Ñ×ËÑ³iØÑ¨ÖÑØÓ~ÚÉiØÉËÑ{Ñ¨ÐÓi
~È¨ËØÑÌ³iÖ¨~Ñ{³ÉÜÜi{~ÌT¨VÌÈtÉoÉ{Ñ~ÌØ$È¨ÑÌØuTÑ¨ËÇÉ{
ÐÉ³×Ø³È³iÑÑ¨ÒÐ{ÜÜioi³ÉËÑ³iØ
×ÖiØVÌÈKÈÒVÙÓÙ¨ÑVÚÒÜÑÑV³ÑÐËVÜËÐÉØV³É¨{ÒVÈ¨ÑÌØVË³{Ñ~Ñ{ÒÚ¨{ÈÚÓ³È³iioÊÓÐÉÈiØ³È
Ó¨oÈ³È0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑoËÈ³i0É³Ò¨³iVdÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ³{Ø¬UÆÆÐÐ
Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{ØmÑÈÒ¨{È¸Æ¸Æ.ÇÈ´VÉÈ~ËÑΠληρο-

φορίες τηλέφωνο 22762605, www.gloriagallery.com

«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» στο Θέατρο Δέντρο
Η παράσταση t0~¨{³Ò~{ÐÉ³ÑË¨³ÑuÈÈo~ËiÉÐ{~¨ÖØ~Ñ{ÐÉoÒÜÈØVÉ{³¨Ó×É{³1ÓÑ³¨ÛÓ³¨o{Ñ
ÜËoÉØÐÌÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø0×ÈÑo{Ó³È
1ÉÒ³¨ÈÛÓ³¨ÐÉ³Ñ³¨ÓÉ³Ñ{ÉÓÑ
³ÉÌo{¨³{ÌÙ¨ÐÒ~{Ð{ÑØÐÉoÑÜÖÜiØVo{ÑÑ×{ÜÂÉÊÉ{³o³ÌÑ¨ÑÐÖÚ{³ÈÉ¨Ë×iÐÈÛÑÖÑ¨ÑÐÈÚÒÑØ¨Ë³{Ñ°³É¨É${Ñ³É¨ËÑ
Ö¨ÑV³Ñ³ËØÛiÐi³¨ËÈ~Ñ{ÎÇØ(ÑÑoÉ¨oËÈÐÑÇËÐÉ³å³¨ÓÑ
{TÑÜÌÈÜ³{ÒVÐÓÑÑÌÇ³ÑÊÐÈ{~Ê~Ñ{³¨ÑoÖÙ{Ç³ÑÉÖÈÐ{Ñ{³¨ËÑÈTÑ¨ËÇÉ{ÒÜÉ³×ØV
ÑoÒi~Ñ{ÇÉ³Ñ{Ò³{Ø~Ñ¨Ù{ÓØ~Ñ{³{Ø
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¬ÇÏÔÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕß¡ÖÁØÍÑÓÇÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßØ¦ÌÚÎÑËÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÕ
¡Ö¦ÕßÓÖÇÞËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏ®ÓË
ÚÕÔ¡ÖÁØÍÑÓÇÔÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÍ¦ÓÕß®©
ÏÄÞÇÔÑÇÏÎ¡ÇØÏ¦ÔÔÇÂÎ¡ÇØÏ¦ÔÔÇÑÇÏ
ÕÏÄÞÇÔËÖÁÚØËÉÇÔÙÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÔÇ
ËÃÔÇÏÍËÔÔÇÃÕÏÊËÏÒÕÃÞÇØÕÆÓËÔÕÏÒßÖÎÓÁÔÕÏÛßÓÜÓÁÔÕÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕÏÓÖËØÊËÓÁÔÕÏ
ÇÈÁÈÇÏÕÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÖÕÔÎØÕÃÊßÙ¦ØËÙÚÕÏÖÇÏÊÇØÏ×ÊËÏÝÇÊÏ¦ÌÕØÕÏÓËÍÇÒÕÖØËÖËÃÝÇÙÂÓÇÔÚÕÏÎÒÃÛÏÕÏ¦ÛÒÏÕÏÇÈÕÂÛÎÚÕÏ!
ÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇ¶ÚßÖÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÄÔÚÇ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ¡ÖÁØÍÑÓÇÔ
¬ØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÍÆØÏÙËÚÕ¦ØÇÓÖÇÔÚ®ÜÝÙßÔÁÞËÏÇËÑËÃÔÎÝÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝ©ÑËÔÚØÏÑÄÝÂØÜÇÝÙÚÇÚÕßÑÇÚÇØØÁËÏÄÞÏÇÖÄÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÚÕßÁØÜÚÇÖÒÁÕÔÇÒÒ¦ÇÖÄÚÕÍÂØÇÝÇÍ¦ÖÎÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÎËÒÖÃÊÇÑÇÏÎ¦ÍÔÕÏÇÎÓÕÔÇÐÏ¦Î
ÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÕËÍÜÏÙÓÄÝÚÕßÇØÙËÔÏÑÕÆÑÇÏÎÍßÔÇÏÑËÃÇßÖÄÙÚÇÙÎÎÑØÃÙÎÚÕßàËßÍÇØÏÕÆÑÇÏÎÊÏ¦ÒßÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÇÚØÇÆÓÇÚÇÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝ
ÎÒÏÑÃÇÝÑÇÏÚÕÔÇß¦ÍÏÕÚÜÔÍÎØÇÚËÏ×ÔËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÒÒÎÒÕÊÏÇÊÕÞÂÒÁÐËÜÔÂÌßÙÏÑÂÇÑÕÒÕßÛÃÇÓÏÇÝÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÝÙßÔÛÂÑÎÝ
àÜÂÝ¬ÇÇÔÚÏÛËÚÏÑ¦ÂÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦àËÆÍÎÓÖÕØËÃÔÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÖßÑÔ×ÔÕÔÚÇÝÂÇØÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÞØÄÔÕÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇÔÇÊØÕÓÁÝÂÖØÕÞÜØ×ÔÚÇÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÈÁÈÇÏÇÙÚÕÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÌÏÔ¦ÒË
¤ßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ¦ÍÞÕÝ
ßÖÇØÐÏÇÑÂÇÍÜÔÃÇÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕßÔÕÂÓÇÚÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÎÝËßÚßÞÃÇÝÑÇÚ¦ÊßÙÎÙÚÎ
ÓÔÂÓÎÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍËÆÙÎÇÖÕÙÚÁØÎÙÎÝ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÛÇÔ¦ÚÕßËÔÇÌÕØÕÆÔÓÄÔÕÚÕÔ
¡ÖÁØÍÑÓÇÔÕÏÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÇÖÒ×ÝÕÇÏ×ÔÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁàÎÙËÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÕ
ÙÖÕßÊÇÃÕÝÕßÎÊÄÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÑÏÔÂÛÎÑË
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓÁÙÇÙÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÇÔÇÓÄÞÒËßÙÎÑÇÏÊØÇÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ©ÕÝ
ÙÚØÁÌËÏÇÒÒÕÆÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÍßØÔ¦ËÏ
ËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÝÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÎÔËÓÈ¦ÛßÔÙÎ
ÚØÁÌËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÏÝÒÃÙÚËÝÖÕßàßÍÏ¦àÕßÔÚÇÑÇÒ¦
ÑÇÏÚÇÑÇÑ¦ÚÕßÚÎÝÙßÔÚØÄÌÕßÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÓËÛËÇÚÁÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÙÚÕÃÊÏÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇ!ÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÆÖÇØÐÎÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÓËÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Πάντα θα υπάρχει ένας τρίτος στον παράδεισο
Η Λέα Μαλένη επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι, ως ηθοποιός, στην παράσταση «Λιόλια» της Μemorandum Theatre Group
ÚÎÝËØÜÚÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÁÑÖÚÜÚÎÖØÜÚÄÖÒÇÙÚÎÈÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÇÏ×ÔÏÇÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÎÝ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔËØÜÚÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÖÕßËÖÏÒÁÍËÏÔÇÌÜÚÃÙËÏÎ
ÃÒÏÛÓËÚÕÛÕÒÄÌÜÝÓÏÇÝÓÇÆØÎÝ
ÙËÒÂÔÎÝÐÇÔÇàËÃÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝàÜÁÝ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÚÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÁÑÖÚÜÙÂÝ
ÚÎÝÇÖÄÚÕÔÇØ¦ÊËÏÙÕÑÇÏÚÎÔÇÏ×ÔÏÇÑÇÚ¦ØÇÔÇÖËÛÇÃÔÕßÔÕÏÑÇØÖÕÃÚÕßÁØÜÚ¦ÚÎÝà×ÔÚÇÝÐÇÔ¦ÚÕÔ
ÖÄÔÕÚÕßÇÔËÑÖÒÂØÜÚÕßÖÄÛÕßÙÚÕ
ÓËÊÕÆÒÏÓÕÔÃÓÜÝÓËÚÎÓ¦ÚÇÏÎËÒÖÃÊÇÍÏÇÊÏÑÇÃÜÙÂÚÎÝ®

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Λέα ¡ÇÒÁÔÎËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÚ¦ÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇÙÚÕÙÇÔÃÊÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÏÄÒÏÇ®ÖÕßÇÔËÈ¦àËÏÎ
¡LTVYHUK\T;OLH[YL.YV\WÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÍÏ×ÚÎ
4ÖØÇÚ¦ÑÕÒÁÐÇÔÊØÕÞÚ¦ØÑÇÏ
²ØÏÙÚÃÔÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÏÄÒÏÇ®
ËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔ ËØÁÔÏÇÑÕÆÑÒÇ®ÚÕÇÛÎÔÇÃÏÑÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ®
ÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕß
ÖÕßÁÌËØËÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÁØÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÜÔ
ÇØÞ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏÙÑÇÔÊ¦ÒÏÙËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÓÏÇÝÑÇÏÕ
ÑÆØÏÕÝ¦ÐÕÔÇÝÚÕßÁØÍÕßÇÌÕØ¦ÙË
ÁÔÇÏÊÏÄÚßÖÕËØÜÚÏÑÄÚØÃÍÜÔÕ®
¡ÃÒÎÙÇÓËÚÎÁÇÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂ ÚÎÝ ÙÚÕ ÙÇÔÃÊÏ ÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÏÄÒÏÇ®ÑÇÏÖ×Ý
ÖØÕÁÑßÉË Î ÙßÔËØÍÇÙÃÇ ÓË ÚÎ
4LTVYHUK\T;OLH[YL.YV\W
ÁÇÓÕÆÒÁËÏÄÚÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ÂÚÇÔÚßÞÇÃÇÑÇÏÇÖÄÙÖÄÔÚÇßÔÕÎÓÁÔÎÇÖÄ¦ÒÒËÝÇÚßÞËÃÝÙßÍÑßØÃËÝ ÇÏËÐÎÍÕÆÓÇÏÇÃÚÎÙÎËÃÞË
ÑÇÚÇÚËÛËÃÙÚÕºßÓÁÒÎ»ÇÖÄÚÎÔ
©Ó¦ÊÇÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÎÚÕßÓË
Ñ¦ÖÕÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÕÔÄÓÇÚÇÙÚÎ
ÊÏÇÔÕÓÂÖÇØÇÍÜÍÂËÍÑØÃÛÎÑË
ÚËÒÏÑ¦ÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕß ÑÇÏ
ÁÖØËÖËÔÇÍÃÔÕßÔÍØÂÍÕØËÝÑÏÔÂÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÙßÓÖÒÎØÜÛËÃÎÊÏÇÔÕÓÂÇÌÕÆÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÙË¦ÒÒËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝ®ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÁÞÚÎÑÇÒÕÏÖÄÔÚÕÑ¦ÒËÙÓÇÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÞÇØ¦®³ØÇÇÐÃàËÏÎÏÄÒÏÇ®ÚÎ
ØÜÚ¦Ü!ºº ËØÁÔÏÇ ÕÆÑÒÇ»»ÚÕß
²ØÎÙÚÕÓ¦ÔÕßËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕÚÕß
ßÖÁØÕÞÕÜÝËØÁÛÏÙÓÇÙÑÁÉÎÝÖÃÙÎÝÓËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÁÞÕßÓËÂÊÎÓÏÇÌÏÒÃÇÖÕß

Η επιλογή των τριών
συγκεκριμένων ηρώων
αποτελούν εν δυνάμει
υποψήφια θύματα της
ατέρμονης άνισης μάχης
του έρωτα με τον θάνατο,
λέει η Λέα Μαλένη.
ÓÇÝÙßÔÊÁËÏÓÁÙÇÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÍÄÔÏÓËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓÇÝÓËÚÎÔ
7LYZVUHÑÇÏÍÏÇÚÃÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕß
ÖÏÔÕÎÓÁÔÕßË¦ÚØÕßÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÂÐËØÇÄÚÏÛÇÊÕßÒËÆÇÓËÓËÙßÔÇØÖ¦àËÏÜÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÁÞÜÁÔÚÕÔÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇßÖ¦ØÞÜÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓËÚØÃÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇ
ÁÞÜÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎËßÛÆÔÎÚÕßÈ¦ØÕßÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏËÔÔÕËÃÚÇÏ
ÄÚÏÁÞÜËÖÏÛßÓÂÙËÏÖÕÒÆÔÇÖÇÃÐÜ
©ÖÄÚËËÃÞÇÖÕÒÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÍÏÇÔÇ
ÖÜÚËÒÏÑ¦ÚÕÔÇÏ®
×ÝÓÖÕØËÃÔÇÇÌÕØ¦ÚÕÙÂÓËØÇÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÜÔÇØÞ×Ô
ÚÕßÇÏ×ÔÇ"¿ÙÕÓÖÕØËÃÔÇÇÌÕØ¦
ÚÕÙÂÓËØÇÕÁØÜÚÇÝÄÚÇÔÓÁÙÇÙË
ÓÏÇÏÙÞßØÂÙÞÁÙÎÇÍ¦ÖÎÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÑÕÆÙÏÇÁÔÇÝÚØÃÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
´ÔÇÏÊÏÄÚßÖÕËØÜÚÏÑÄÚØÃÍÜÔÕÖÕß
ÍËÔÔÏÁÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÎÇÔÇÙÚØÁÉÏÓÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝÓÕÃØÇÝËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇËÖÃÑÇÏØÕ³ÒÒÜÙÚËÎÇÁÔÇÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÛÎÒßÑÕÆÔÇÙßÔÊËÛËÃ¦ØØÎÑÚÇÓËÚÕÇØÙËÔÏÑÄÙËÁÔÇ
Ù×ÓÇÄÖÜÝÙÚÎÔØÞÂÜÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÕÔÚÄÚÎÚÇÇÔÁÑÇÛËÔÇÖÕÚÁÒËÙË
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃËÔÊÄÓßÞÕÖÄÛÕÚÜÔËØÜÚÏÑ×ÔÙÜÓ¦ÚÜÔ®
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÎÁÇ!ÖÏÖÒÁÕÔÎ
ÇÖÄÒÇßÙÎÚÕßÁØÜÚÇÑÏÕÖÄÛÕÝÜÝ

Οι τρεις ήρωες

«Θα δούμε Ð{ÑÖoT¨iÑ¨Ò³ÑiÈÂÉ~{ÒÑÌ³ÈØ¨³ÌÜÑ³ÈØ
ØÑÒ³¨×i¨ÉËÑåÙÒÐw ÖÑwËÜ{ÚVÉÐ{ÑÙ{ÑT¨{~ÊÚÉ¨ii³iØ
É¨³{~ÊØ{³¨ËÑØ³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØ0¨ÌÜ³ÈÑ×ioi³ÊÑÑÜÑÐKÒÉ{Vi
Ó~³³i¨³ÌÜÑ³iVK{³ÑØ³Ù¨ÒÐÑ³iØÑ{{ÑØÐÑÂ{ÒØu
ÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÝÑÇØÖÄÝÕÁØÜÚÇÝ
ÜÝÛ¦ÔÇÚÕÝÌßÙÏÑÄÝÂÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝÑÇÏÚÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝÚÕßÛÎÒßÑÕÆÓËÚÕÇØÙËÔÏÑÄÔÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÇÏ×ÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕÖÄÔÕÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÓÖÕÚÃÙËÏÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂ
ÓÔÂÓÎÇÖÄÚÕÇÚËÒËÃÜÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÒ¦ÛÕÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÛÁÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÎº ËØÁÔÏÇ ÕÆÑÒÇ»ËÖÃÑÇÏØÕÄÙÕÖÕÚÁÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇÝÊ¦ÓÜÝÑÇØÖÄÝÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÝ
Ö¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÆÇÔÇÑÄÈËÏ

ÚÕÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÓÂÒÕ ÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÛÇßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÃÒÏÛÔÇÊÏËÑÊÏÑËÃ
ÚÎÔÃÙÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÙÚÕÔÁØÜÚÇ
ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÎ
ÜÝÑÇÚÇØÇÓÁÔÕÝÁÑÖÚÜÚÕÝÓÇÆØÕÝ¦ÍÍËÒÕÝ®
ÇÊÕÆÓËÓÃÇÚÕÒÓÎØÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÙÕÚÕÒÓÎØÂÂÚÇÔÎ ËØÁÔÏÇ
ÕÆÑÒÇ®ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÇÊÕÆÓË
ÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÕßÝÖØÜÚÄÖÒÇÙÚÕßÝÜÝ
ÇÔ¦ÙÚØÕÌÎÖÕØËÃÇÊ¦ÓÆÇÃÒÏÛÙËÓÏÇÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÛË×ØÎÙÎ

ÁÇÓÕÆÓÃÒÎÙËÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÚØËÏÝÂØÜËÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ!
ËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÚØÏ×ÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÎØ×ÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔËÔÊßÔ¦ÓËÏßÖÕÉÂÌÏÇÛÆÓÇÚÇÚÎÝÇÚÁØÓÕÔÎÝ¦ÔÏÙÎÝÓ¦ÞÎÝÚÕßÁØÜÚÇÓËÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÇÕÖÕÃÇÈÏ×ÔÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÓÏÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÙßÔÛÂÑÎÙÏÜÖÂÝ
ÇÖ×ÒËÏÇÝÑÇÏÖÄÔÕß©ÏÚØËÏÝÇßÚÕÃ
ÂØÜËÝÑÇÏÖÄÒÕÏÚÕßÚØÏÍ×ÔÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ
ÇßÚ¦ÖÕßÕËÄÝÑÇÚÇØ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÖËÛÇÃÔÕßÔÇÏ×ÔÏÇ¿ÔÚÇÝÑÇÚÇØÇÓÁÔÎÇÖ×ÒËÙËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÙÇØÑÏÑÂÝÎÊÕÔÂÝÃÊÏÇÊËÔÓÖÕØËÃÖÏÇÔÇÇÍÍÃÐËÏÔÇÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏ
ÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÇÌÕÆÄÚÏÇÍÍÃàËÏÖËÛÇÃÔËÏ¡ÖÕØËÃÓÄÔÕÔÇÇÖÕÖÒÇÔËÃ
ÔÇÖÇØÇÖÒÇÔËÃÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏ
ÇÚÇÙÚØÁÌËÏÒÕÏÖÄÔÓËÙßÓÖÄÔÏÇ
ÚÎÔÆÇËØÍÏÔÃÇÎÕÖÕÃÇÍËÔÔÂÛÎÑËÓÏÙÂÌÏÒ¦ÙÛËÔÎÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÆÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÓÏÙÂÇÖÄÚÕÖÒËßØÄ
ÚÕßÊ¦ÓÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝ
ÖÇØÇÓÆÛÏßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇÁÔÇÔÑ×ÊÏÑÇÓËßÖËØÌßÙÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÇÔÚÃÙÚÕÏ-

ÞÇÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ËÑÖËÙÕÆÙÎÝÍßÔÂÝÚÕØÙËÔÏÑÄ
ÚÕÔ§ÃÑÕÔ×ËÖÃÙÎÝÊÏÊ¦ÙÑËÏ
ÙÚÎÔÖÎÍÇÃÇÑÇÏÇÍÔÂÃÒÏÛÏÄÒÏÇÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÖÚ×ÙÎÝ
ÏÄÒÏÇËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÎØÜÃÊÇÚÕßÁØÍÕßÖÕßÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÈÇÊÃàËÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝàÜÔÚÇÔÕÆÝÇÒÒ¦
ÓËÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÚÕß
ÁØÜÚÇÑÇÏÚÕßÑÇØÖÕÆÚÕßÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝÓÕßËÐÎÍËÃÎÁÇ
ÁÞËÏÇÑÄÓÎÓÃÇÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÚÎ
ÙÆÔÊËÙÎÚÜÔÎØ×ÜÔÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓËÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏ
ÚÎÍÔÂÙÏÇÑÇÏÖÎÍÇÃÇÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÖÕßÑÕßÈÇÒ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÇÑÕßÙÚÏÑÂÑÇÏ¦ÑØÜÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÎÞÎÚÏÑÂÞØÕÏ¦ÚÕß
ÎÓÂÚØÎÖÆØÕß
¬ËÒÏÑ¦ÁÇÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÏÄÒÏÇ
ÚÎØÜÚ×!ÏÄÒÏÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÛ×Õ
ÑÕØÃÚÙÏÖÕßÊÏÉ¦ÔÇàÂÙËÏÑÇÏ¦ÛËÒ¦
ÚÎÝÍÃÔËÚÇÏÚÕÚØÃÚÕÖØÄÙÜÖÕÙÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÕß§ÃÑÕßÑÇÏÚÎÝËØÍÏÔÃÇÝ
ÏÙÏÄÊÕÐÎÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÌÜÚÃÙËÏ
ÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÎàÜÂÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÇÍÇÖ¦ÇÒÒ¦ÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÇÈÕßÒÏ¦ÐËÏÑÏÎ
ÃÊÏÇÓÁÙÇÙËÇßÚÄ®
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ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Τα καλύτερα δώρα για όσους αγαπάμε
Συντάκτες της «Καθημερινής» και επιφανείς συγγραφείς παρουσιάζουν, ενόψει των γιορτών, τα βιβλία που διάβασαν τη χρονιά
ΔΙΣ/ΓΕΣ
Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας
στη Μικρά Ασία 1919-1922
ÑÕÆÍËÚÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕÇÒÒ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÙßÍÑØÇÚ×ÇÖÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦ËÑÊÄÛÎÑËÚÕ
ÇÖÄÚÎÏËÆÛßÔÙÎÙÚÕØÃÇÝÚÕß
ÚØÇÚÕÆÃÔÇÏÎÖÃÚÕÓÎÙÚÕØÃÇÚÎÝÑÙÚØÇÚËÃÇÝÙÚÎ¡ÏÑØ¦
ÙÃÇ  ®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÓËÚØÄÖÕÑÒÏÔÏÑÄ®ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÒÇÌßØÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÇÖÄÚÎÔ×ØÇÖÕß
ÁÌÚÇÙËÙÚÎÓÆØÔÎÁÜÝÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÏÇÄÙÕßÝÒÇÚØËÆÕßÔ
ÚÎÔÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÙÖ¦ÔÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕßÔÑÇØÁÑÇØÁÄÖÜÝÛÇ
ÒÁÍÇÓËÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÂ
ÓÇÝÇØÍÑÄÚÎÔËÐÁÒÏÐÎËÔÄÝÊØÇÓÇÚÏÑÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕßÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÙÚÕØÃÇÝÓÇÝ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ


ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ
Μια Οδύσσεια. Ενας πατέρας,
ένας γιος, ένα έπος
μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου
εκδ. Πατάκη

DIANA PRESTON
Eight Days at Yalta: How Churchill,
Roosevelt and Stalin Shaped
the Post-war World
εκδ. Picador
¬Õ,PNO[+H`ZH[@HS[H®ËÃÔÇÏÓÏÇ
ÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂÚÎÝÕÓ×ÔßÓÎÝÏ¦ÙÑËÉÎÝÙÚÎÙÕÈÏËÚÏÑÂ ØÏÓÇÃÇÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
 ÚÎÏ¦ÙÑËÉÎÓËÚÎÔÑÜÊÏÑÂÕÔÕÓÇÙÃÇØÍÕÔÇÆÚÎÝ®ÕÏ
¬ØËÏÝ¡ËÍ¦ÒÕÏ®ËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÔÇ
ÒÆÙÕßÔÚÇÓËÍ¦ÒÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
¡ËÚÇÐÆËÔÄÝËÐÇÙÛËÔÎÓÁÔÕßªÕÆàÈËÒÚÑÇÏËÔÄÝ¬Ù×ØÚÙÏÒÖÕßÎÍËÃÚÕ
ÓÏÇÝßÖËØÞØËÜÓÁÔÎÝßÖÄÊÏ¦ÒßÙÎ
ÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÊËÃÞÔËÏ
Ö×ÝÕÚ¦ÒÏÔÊËÏÔÄÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÈÍÇÃÔËÏÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏ
Ö×ÝÎÊÏÇÌÜÔÃÇÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÍÏÇÚÕÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝ
ÕÒÜÔÃÇÝÖØÕÕÏÜÔÃàËÚÇÏÚÕÔËÖËØÞÄÓËÔÕ¤ßÞØÄÄÒËÓÕ

ΤΖΕΪΝ ΧΑΡΠΕΡ
Η Ξηρασία
μτφρ. Χίλντα Παπαδημητρίου
εκδ. Μεταίχμιο

ELIZABETH KUBLER ROSS
Πλησιάζοντας το θάνατο.
Τα πέντε στάδια του πένθους
μτφρ. Βαγγέλης Προβιάς, εκδ. Ικαρος

ßÙÚØÇÒÂ¬àÁÏÔ²¦ØÖËØÁÑÇÔËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÙßÍÍØÇÌÏÑÄÔÚËÓÖÕÆÚÕÓËÓÏÇÑÒÇÙÏÑÂÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÎÙÚÎÔ
¦ÍØÏÇÄÙÕÑÇÏÍÕÎÚËßÚÏÑÂËÖÇØÞÃÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎÝËÓÏÇÓÏÑØÂÖÄÒÎ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÖÒÂÐËÏÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÐÎØÇÙÃÇÁÔÇ¦ÍØÏÕÁÍÑÒÎÓÇ
ÜÛËÃÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÇ¦ÑØÇÔÇÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÌÚ¦ÔËÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÒÆÙËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÙÚÕ
ÌÜÝÊÏ¦ÌÕØÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ²¦ØÖËØÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÁÔÇ
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄÛØÃÒËØÓËÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÕÆÝÚÄÔÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÇÖÔËßÙÚÃ

¬ÕÑÒÇÙÏÑÄÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÚÎÝÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝÉßÞÏ¦ÚØÕßÒÃàÇÓÖËÛ
ÕÆÓÖÒËØªÕÝÖÕßËÏÙÂÍÇÍËÚÇ
ÖÁÔÚËÙÚ¦ÊÏÇÚÕßÖÁÔÛÕßÝ®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÇÍÍÁÒÎ
ØÕÈÏ¦ËÑÊÄÙËÏÝÑÇØÕÝÔÑ¦ÛË
ÓÁØÇÄÒÕÏÖÒÎÙÏ¦àÕßÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÑÇÚ¦ÓÃÇÓÁØÇÚÄÚËÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇËÍÞËÏØÃÊÏÕÖÕßÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÒËÃÖËÏÇÖÄÑÇÔÁÔÇÙÖÃÚÏ©
ÛÇØØÇÒÁÕÝÙÚÕÞÇÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÖÏÕ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÓÕÃØÇÄÞÏÓÄÔÕÓÇÝ
ÖØÕÙÌÁØËÏËÌÄÊÏÇÍÏÇÔÇËÃÓÇÙÚË
ÞØÂÙÏÓÕÏÙÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÄÚÇÔÞØËÏÇÙÚËÃÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙßÓÈ¦ÒÒËÏÍÏÇÓÏÇÖÏÕ
ÖÒÂØÎÖßÑÔÂÑÇÏÙßÔËÏÊÎÚÂàÜÂ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÕÓÎØÏÑÕÆÁÖÕßÝÚÎÝ©ÊÆÙÙËÏÇÝ®ÁÍÑËÏÚÇÏ
ÙÚÕÄÚÏÖÁØÇÇÖÄÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇÖÇÔÃÙÞßØÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕÙÆÓÖÇÔÚÕß§Ú¦ÔÏËÒ
¡ÁÔÚËÒÙÕÔÕÏÇÏÙÚØßÍÄÔËÝÑÇÏÕÏ
ÆÑÒÜÖËÝÖÇÃØÔÕßÔÚÎÔÓÕØÌÂÓÏÇÝ
ÖÕÒÆÖÒÕÑÎÝÙÞÁÙÎÝÖÇÚÁØÇÑÇÏßÏÕÆÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÎÝÎÔËÒÄÖÎÝÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÐÆÒÏÔÎÑÕßÑÁÚÇÚÜÔ
ÖÇÏÊÏÑ×ÔÞØÄÔÜÔÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÑÇÏÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ
ÚÕß©ÊßÙÙÁÇÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙË
ÖØÕÙÜÖÏÑÂßÖÁØÈÇÙÎÖÇØÇÊÕÞÂÝ
ÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÝÙËÁÔÇÇÓÂÞÇÔÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÙËÒÃÊÇËßÞÂÛÎÑÇÔÇËÃÔÇÏÓÇÑØÆÝÕÊØÄÓÕÝÚÎÝ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ¶ÑÇÏÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙËÒÃÊÇÛßÓÂÛÎÑÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕÏ
Û¦ÑËÝÚÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ®

ÔÚÎÑÕÙÚ×ÔÚÕßÍËÔËÛÒÃÜÔÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÐËÞ¦ÙËÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ËÖ×ÊßÔÕÞÜØÏÙÓÄÚÕßËÖÏÔÕ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÊÏÑÂÚÕßËÑÊÕÞÂÍÏÇÚÕÔÍÆØÕ
ÚÕßÑÄÙÓÕßßÚßÞ×ÝÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÑËØÊÃàËÏ®ÕÇÐÏÇÍ¦ÖÎÚÕÝÑÆØÏÕÝ
ÒÎÔÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÙËÒÃÊÇÓËÚÎÙËÒÃÊÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÙÚÎÔËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÇÔ¦ÒÇÌØÎÏÙÚÕØÃÇÁÔÇÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÕ
È¦ÛÕÝÖÕßÙÚÎÔÇØÞÂÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÊËÔßÖÕÉÏ¦àËÚÇÏÑÇÛÄÒÕß
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ


SHOSHANA ZUBOFF
The Age of Surveillance Capitalism:
The Fight for a human future at the
new frontier of power
εκδ. Public Affairs
ÔÎËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÖØÄÕÊÕÝÖÕßÓÇÝ
Þ¦ØÏÙËÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÏÍÓÇÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎ¢ÆÙÎÄÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÙÂÓËØÇÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÎÉÎÌÏÇÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÇÖËÏÒËÃÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÌÆÙÎßÚÂËÃÔÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂÛÁÙÎÚÎÝÕÓÄÚÏÓÎÝÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÝÚÕß
²¦ØÈÇØÔÚÕÙ¦ÔÇÕÆÓÖÕÌÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝËÖÕÞÂÚÕßÑÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÕÆÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®ÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÊÏÛßØÇÓÈÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝÔÇ
ÊØÏÓÆÑÇÚÎÍÕØ×ÍÏÇÚÇÓËÍÇÛÂØÏÇ
ÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÙÌËÚËØÃàÕÔÚÇÏÚÇÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÓÇÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÙÚÎÔÚËÑÓÎØÃÜÙÎÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎ¬ÕÈÏÈÒÃÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Ï¦ÈÇÙÇÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÍßÔÇÏÑ×Ô
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÌÁÚÕÝÄÞÏÇÖÄÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÂàÁÙÎÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÑÇÚ¦
ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÓÃÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÍßÔÇÏÑËÃÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÙÑÎÔÂÖÕßÊËÔÍØ¦ÌËÏÑÇÛÄÒÕßÍßÔÇÏÑËÃÇ®ÓËÚÎ
ÙÚËØËÄÚßÖÎËØÓÎÔËÃÇÚÕßÄØÕß!
ª ÇÙÑÒÏÓ¦ÔÏªÕÆÔËá
¡ÖÕÆÙÚØËÓ Ô¦ÕßÙÍÑÕØÔÚËÞÜØÃàÜÚÕ4V[OLYOVVK®ÚÎÝ ÇÔÇÊÂÝÃÒÇ²ÁÚÏÖÕßÇÖÕÊÕÓËÃÃÙÜÝ
ÚÕÖÏÕÏËØÄÚÇÓÖÕÆÚÎÝÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÎÓÎÚØÄÚÎÚÇ
ÖÇÃàÕÔÚÇÝÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÙÚÇà¦ØÏÇÑÇÏÙßÔÊÁÕÔÚÇÝÚÎÔÚËÑÔÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÙËÐ¬ËÒÏÑ¦ÇÖÕÊÃÊËÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÄÞÏZWVPSLYZËÊ×ÙÚÕ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÚØÇÆÓÇÇßÚÄÚÕß
©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂÚÎÊÂÛËÔÚßÞÇÃÇ
ÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝ
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ


ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Δικαστής
εκδ. Μεταίχμιο
©ÏÊÏÑÇÙÚÁÝËÃÔÇÏÇÖÄÓÇÑØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ ¦ÖÕÏÕÏÚÕßÝÛËÜØÕÆÔÑÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÕÆÝÏÑÇÃÜÝ!ÕÏÊÏÑÇÙÚÁÝ
ËÃÔÇÏÕÏÓÄÔÕÏÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÚËØÂÙÕßÔÚÕÖÕÒßÚÏÓÄÚËØÕÇÍÇÛÄÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕßÝËÔ×
ÖÇÒÏÄÚËØÇËÃÞÇÔÊÏÑÇÃÜÓÇàÜÂÝÑÇÏ
ÛÇÔ¦ÚÕßËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÓÄÔÕÇÖÄ
ÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÚÕßÝÑÇÏÛËÙÓÏÑ×Ý
ÓÄÔÕÑÇÚÄÖÏÔÖÕÏÔÂÝ¬ÕÖÕØÚØÁÚÕ
ÚÕßÏÊËÄÚßÖÕßËÔÄÝÊÏÑÇÙÚÂÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑ×ÝÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÔ¦ÙÎÝÏÇÓÇÔÚÄÖÕßÒÕÝÓËÓÏÇÖÒÕÑÂ
ÖÕßÇÔÇÉÎÒÇÌËÃÄÒËÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÙÚÕØÃÇÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕ
ÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÑÇÏÜÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÜÝÇÖÄÑØßÌÎÏÙÚÕØÃÇ

Η Αναγέννηση

ΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


ΣΙΛΑ ΧΕΤΙ
Motherhood
εκδ. Henry Holt & Company

ÌÇÔÚÇÙÃÇËÃÔÇÏÓÔÂÓÎÖÕßÁÞËÏ
ßÖÕÙÚËÃàÆÓÜÙÎÃÔÇÏÕÚØÄÖÕÝ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÇÑÚÕÖÕÏÕÆÓËÚÏÝ
ÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÓÇÝ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕß
ÂÚÇÔÔËßØÕÖÇÛÕÒÄÍÕÝÑÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÇÊËØÌÕÆÝÓÕßËÃÔÇÏÔËßØÕÞËÏØÕßØÍÄÝÁØÇÙÇÔÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÒÄÍÜ
ËÍÑËÌÇÒÏÑ×ÔÈÒÇÈ×ÔÁÞÇÙÇÔÚÏÝ
ÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÝßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔËÃÞÇÔÖÒÁÕÔÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÁÒÜÔÇÖÜÄÚÏÜÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÊËÔËÖÏÔÕÕÆÓËÚÃÖÕÚËÇÖÒ×ÝÛßÓÄÓÇÙÚË®©ÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ßÖÄÉÎÚÕßÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÈÏÈÒÃÕß¶ÚÕÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¶ÖØÏÔÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎ

ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΓΙΑΚΟΜΠ ΜΠΟΥΡΚΧΑΡΤ
Ο πολιτισμός της Αναγέννησης
στην Ιταλία
μτφρ. Μαρία Τοπάλη
εκδ. Νεφέλη


HANS ROSLING
Factfulness
εκδ. Κάτοπτρο
ÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÑÇÚÇØØÃÖÚËÏÚÕßÝ
ÓÆÛÕßÝÑÇÏÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ
ÓÇÝÑÇÏÊËÃÞÔËÏÓËÙÚÕÏÞËÃÇÄÚÏ
ÖÇØ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÕßÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÑÇÒÆÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖ»ÄÙÕ
ÖÏÙÚËÆÕßÓËÖÄÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕËÖÃÖËÊÕÊÏÇÈÃÜÙÎÝÁÜÝÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÎ
Ó¦ÛÎÙÎÔÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÑÇÏÎ
ËÒËßÛËØÃÇÊÎÒÇÊÂÕÏÙÚÄÞÕÏÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÓËÚØÎÛÕÆÔÓËÚÏÝÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÏÛ¦ØËÝÚÄÚËÖØÕÞÜØ¦ÓËÓÖØÕÙÚ¦¬Õ
 ßÖÂØÞÇÔÑÏÛ¦ØËÝÇÔ¦
ÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¦ÚÕÓÇÙÂÓËØÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔ

ANTONIO LOBO ANTUNES
Πάνω στα ποτάμια που κυλούν
μτφρ. Μαρία Παπαδήμα, εκδ. Πόλις


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΜΗ
Η θάλασσα στο χιόνι
εκδ. Μεταίχμιο
;VÙßÒÒÕÍÏÑÄÚØÇÆÓÇÑÇÏÚÕÇÚÕÓÏÑÄÏÇÔÇËÖÕßÒÜÛÕÆÔÚÕÁÔÇ
àÎÚËÃÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕ¦ÒÒÕÙßÍÞ×ØËÙÎ¡ÏÇÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÚÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝÑÇÏ
ÊÏÊ¦ÙÑËÏÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÎÝÄÚÏ
ÎÙÚÕØÃÇÊËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÇÒÒ¦ÕÚØÄÖÕÝÖÕßÚÕ
ËØÓÎÔËÆÕßÓË¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎÃÊÏÇ
ÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÚÕÊÏÑÄ
ÚÎÝÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÚÎàÜÂÚÎÝÞÜØÃÝÈÇØÃÊÏÇÁØÇ
ÇÖÄÚÏÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÇØËÚÁÝÖÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÚÕÔØßÛÓÄÚÕßÖÕß
ÙËÑÇÛÎÒ×ÔËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇ

RICHARD J. EVANS
Η Επιδίωξη της Ισχύος Ευρώπη 1815-1914
μτφρ. Eλένη Αστερίου
εκδ. Αλεξάνδρεια

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ


ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥ
Πατρίδα
μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη, εκδ. Πατάκη
±Ö¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÈÏÈÒÃÕÇÖÄ
ÚÕÕÖÕÃÕÍØÇÖ×ÔËÙÇÏÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÁÇÞØÕÔÏ¦ÚÕ» 
ËÍ×ÖÁØÇÙÇÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÇÚØÃÊÇ®ÚÕßØÇÓÖÕÆØÕßÍÏÇÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÊÆÕÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÙÚÎ²×ØÇÚÜÔ¦ÙÑÜÔÕÏÕÖÕÃËÝÄÚÇÔ
Î¬ÁÙÑÏÙËÙÚÎÓÁÙÎÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÈØÁÛÎÑÇÔÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÄÞÛËÝËÔÁÍÏÔÇÔÕÆÚËÚÄÙÕÖÇÒÏ¦ÕÆÚËÚÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÄÒÇÇßÚ¦
ÇÚØÃÊÇ®ÙÕÆÛßÓÃàËÏÖÄÙÕÑÕÔÚ¦ËÃÔÇÏÕÊÏÞÇÙÓÄÝÖÄÙÕËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÑÇÑÕÌÕØÓÃÙËÏÁÔÇÝ
ËßÍËÔÂÝÙÑÕÖÄÝÖÄÙÕÇÃÓÇÔÇ
ÞßÛËÃÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ
ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ
Η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά
μτφρ. Στέλλα Βρεττού, εκδ. Πατάκη
©ÏÂØÜËÝÖÇÚÁØÇÝÑÇÏÍÏÕÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÔÁØÜÚÇÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÍßÔÇÃÑÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙËÓÏÇ
¬ÕßØÑÃÇßÖÄÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎßÔÇÃÑÇÓËÚÇÑÄÑÑÏÔÇÓÇÒÒÏ¦®ËÑÊÄÙËÏÝÇÚ¦ÑÎÕ©ØÞ¦ÔÇÓÕÆÑÕ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÓÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÕÍÔ×ØÏÓÕÚÕßÛÁÓÇÚÎ
ÙÞÁÙÎÔÇÚÕÒÂÝÆÙÎÝ¡ËÇÔÇÌÕØÁÝÙËÊÆÕÛËÓËÒÏ×ÊÎÁØÍÇÚÕß
ÊßÚÏÑÕÆÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÑÄÙÓÕß
ÚÕÔ©ÏÊÃÖÕÊÇ®ÚÕßÕÌÕÑÒÂÑÇÏ
ÚÕªÕßÙÚÁÓÑÇÏÕßÞØ¦ÓÖ®ÚÕß
¢ÏØÔÚÕßÙÃÕÇÓÕÆÑÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÕÆÝ
ÊËÙÓÕÆÝÓËÚÇÐÆÚÜÔËÛÔ×Ô
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΩΝ ΓΚΡΙΕΡ
Πλην
μτφρ. Παλμύρα Ισμυρίδου, εκδ. Δώμα
ÃÔËÚÇÏÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÑÁØÊÏÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÕÆÒÏÚàËØÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÍÏÇÚÕÔÇÙßÓÖÇÛËÃÝ
ÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÂØÜÇÇÒÒ¦ÔÇÖÇÛÇÃÔËÏÝÔÇßÚÃÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÚÕÔÓËÚÇÞËÏØÃàËÚÇÏ®ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ"¬ÎÔÖÇØ¦ÊÕÐÎÇßÚÂÁÔÚÇÙÎ
ÑÇÒÒÏËØÍËÃÕÔÚØÏÕßÜÔÑØÃËØ
ÇÌÎÍÕÆÓËÔÕÝÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕß
ÑßØÃÕßÒÎÔËÔÄÝÍÑÁÏÖËàÕÍØ¦ÌÕßÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÜÔÖË-

ÔÇÝÇÏ×ÔÇÝËÏØÂÔÎÝÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÈÇÛÆÚÇÚÜÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔËÑÖÒÎÑÚÏÑ×ÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÝÖØÕÄÊÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÄÒÜÔÍÏÇ
ÇÖÄÑÚÎÙÎÏÙÞÆÕÝ Ø¦ÚÎÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÑÄÓÓÇÚÇËÖÇÔÇÙÚ¦ÚËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒÃÚÇÍØÄÚËÝÑÇÏÍÇÏÕÑÚÂÓÕÔËÝ
ÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚËÝËÖÏÊÃÜÑÇÔÚÎÔËÐÕßÙÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÔ
ÚÏÝÏÊÁËÝÚÕßÝÑÏÇßÚÄÝÕÖÕÒßËÖÃÖËÊÕÝÇÍ×ÔÇÝÊÏÇÖÄÚÏÙËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ©
ÙÖÕßÊÇÃÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÕß ÁÓÖØÏÚà
ªÃÚÙÇØÔÚÈÇÔÝÍØ¦ÌËÏÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ ÓË
ÚØÄÖÕËÆÒÎÖÚÕÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÖÕÒÒÁÝÇØËÚÁÝÍÏÇËÏÊÏÑÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏËØÇÙÏÚÁÞÔËÝ
ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

$t(Ü{³{ÐÌØ³iØåÑoÓiiØ³i³ÑÜËÑu³È{Ò~Ð
Ö¨~TÑ¨³ÉËÑ{ÓÑÚÉÐÉÜ{ÙÉØÓ¨o³iØ{³¨ËÑØ³iØ
³ÓTiØ~Ñ{ÑÑ¨ÑË³i³o{Ñ
³i~Ñ³ÑÌii³È{³¨{~Ö
×Ñ{ÐÓÈ³iØåÑoÓiiØ ~ÙÌÚi~É³ÑoÉ¨ÐÑ{~Ò³d®Æ~Ñ{É~Ù³{~ÌØ
Ë~Ø É×ÓÜiÑÓÜÑKÉ³i
Ó~ÙÊ³È³ioÜÑÐÑØ
ÉÉÂÑË¨É³iÐÉ³Ò×¨Ñi³iØ
Ñ¨ËÑØ0ÒÜi0ÉËTÑ³i
K{KÜ{ÚÊ~iÒÑÌlT¨Ì{ÑÑÑKÒÜÜ³ÑØÒ³Ñ³i
ÑÒoÊ³È0×ÈÜÜÐÉ³¨ÖÑ~Ñ³Ò~Ñ{¨ÖØVÑÜÜÒ
ÂÑÒÐÑ{É³iÚÓi³È
{ÑÉË~Éi³i'Ü¨É³ËÑÌÐØÐÉÓ~ÑÉÑÑÑ¨³iÚU0{×ÉËÜÉoÑ
ÒÚ¨Ø~Ñ{Ñ~ÑÜÜ{³ÓTiØ³iåÑoÓii«(Ì~ÑÜÒ³io¨ËÇ«{Ñ³Ë
ÐÈÑ~ÉË³Ó³{ÑÓÜÂi« ³{
Ñ×Ò{ÑÑÙ{ÑKÒ³
K{KÜËåÉ{×ÖÜÑ~³Ñ³È³ÊÉÌÈØÓTÈ³{Ø
ËÙ{ÉØÊÑ¨ÉÐ×É¨ÉËØÑ¨ËÉØÐÉÐÓÑVÑÜÜÒ~Ñ{É
ÌÈØÚÓÜÈÑÙ{ÑKÒÈ
ÓÑÈÙÑËK{KÜË³¨ËÑØo{¤ÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙ
ÑÒoiÑ³ÉÜÉË¨Ì~Üiio{ÑÈÉTÉËØÑÑÇi³ÊÉ{Ø~Ñ{Ó¨ÉÈÉØ$Ìo~Ø
³oÉ~ÑÚÈ³ÒÉ³Ñ{³iÐ¨×Ê³ÈÖ×ÈØ 
ÉTÊÇ³ÑÉÖÉ{³iÜÌ³i³Ò³iØÑÐ{ÒÙiÐÌ{ÑÊ
{Ù{³{~ÊÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³Ñ³È
ÑÑoÉi{Ñ~ÖÑÚ¨È
ÙÉÑ×ÊÉ{ÑÙ{Ò×¨³
Èoo¨Ñ×ÓÑ{ÑÈÙÑËÑ
ÉÐÉ{¨ËÑo{Ñ³ÑÑo³i
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ, ζωγράφος
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είναι φτιαγμένα από... λέξεις και χαρτί
που φεύγει και τα οποία συστήνουν ανεπιφύλακτα – Λογοτεχνικά, ιστορικά, αλλά και ευρύτερου προβληματισμού
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Patriot
εκδ. Πόλις
;V7H[YPV[ËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÎÝÌËÚÏÔÂÝËÙÕÊËÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÞØÕÔÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÐÃàËÏÄÓÜÝÔÇ
ÓÎÔÖØÕÙÖËØ¦ÙËÚËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÒÈÇÔÕÆÍÑÃÓÖÕßÖÇÃàËÏÑÒÇØÃÔÕÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏ
ÓÖÒÁÑËÏÓËÚÎÔÆÞÚÇ¡ËÍØÂÍÕØÕ
ØßÛÓÄÍÒ×ÙÙÇÑÇÛÎÓËØÏÔÂÊÏÇÔÛÏÙÓÁÔÎÓËÇÒÈÇÔÏÑÁÝËÑÌØ¦ÙËÏÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÌÇÔÚÇÙÃÇÕ
¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÝÌÜÚÃàËÏÚÎÔÇÍÜÔÃÇ
ËÔÄÝÒÈÇÔÕÆÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÙßÔÕÓÎÒÃÑÕßÚÕßÖÕßÙÖ¦ÔÏÇËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


ΧΑΝΣ ΦΑΛΑΝΤΑ
Και τώρα ανθρωπάκο;
μτφρ. Ιωάννα Αβραμίδου
εκδ. Gutenberg
;VVW\ZTHNU\TËÔÄÝÙÖÕßÊÇÃÕß
ÑÇÚÇØÇÓÁÔÕß®ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ÍØÇÓÓ¦ÚÜÔËØÕÒÃÔÕ  
ÕÔÂÙËÏÝÇÔÛØÜÖÕÌ¦ÍËÝÖÃÑËÔÚØÕÎÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎØ×ÚÕÏÈØßÞÎÛÓÕÃÚÕßÇÔÇÊßÄÓËÔÕßÚÁØÇÚÕÝ
ßØËÚ×ÊÎÝÍØÇÌÂÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂ
ÊÏ¦ÖÒÇÙÎÎØ×ÜÔÇÔÚÏÎØ×ÜÔ©
ÏÕÞ¦ÔËÝÚÕÙÚÜÏÑÄ¡ÇÔ¦ØÏ®ÚÕß
ÓÇÑÇÏÕÓÖÄÓÖÏØ¦ÝÚÕßÝ¢ÚËØ¦ÙÚÕÔ¦ÔËÓÕÔÏÍÎØÂËÖÏÈÃÜÙÎ ÇÚÇÒÆÓÇÚÇÇÖÄÖÇÚÕÏÖËÃÔÇ
ÇÔËØÍÃÇ¬ÕÇÆØÏÕÃÊÏÕÞÛËÝ ÇÏ
Ú×ØÇ"ÞÕßÓËÇÑÄÓÇÕÁÔÇÝÚÕÔ
¦ÒÒÕÔ®ÚÕÖ

ËÃÔÇÏÎÒÇÚËÃÇ²ÇÔÍÑÄÈËØ®ÑÇÏ
ÚÇÊÆÕÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÇÁÐÕÞÇÇÖÄ
ÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÞÏÔ¦ßÚÄÚÕÚÄÙÕÈØËÚÇÔÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÙÚÎÔÑÇÖÔÏÙÓÁÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔÖÇÓÖ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÊÎÌ¦ÍÕÖÄÒÎ©²¦ÓÏÒÚÕÔËÙÚÏ¦àËÏÙÚÕßÝÇÖÕÙßÔ¦ÍÜÍÕßÝÑÇÏÙÚÕÔÇÖÄÒßÚÕÓÁÙÕÔÄØÕ
ÙÚÕßÝÇÔËÑÖÒÂØÜÚÕßÝÁØÜÚËÝ
ÙÚÇÁÔÙÚÏÑÚÇÑÇÏÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÙÚÕÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÄÖÕßÙÑËÖ¦àËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÔÇÚÄÓÕÝÚÜÔÉßÞÏÑ×ÔÇÔÚÏÌ¦ÙËÜÔÓÇÝÊÃÔËÏÂØÜËÝÓËÙ¦ØÑÇ

Τροφή για σκέψη
MARGARET ATWOOD
The Testaments
εκδ. Nan A. Talese / Doubleday

ÏØÈÓTÉ{Ñ³³ÌÙiÐ×{ÜÓØt {³¨ËÑ³iØÚÉ¨ÑÑ{ËÙÑØuV{tÛ{ÑÚÊ~ÉØuÐÑØ
oÈ¨ËÇÈË³ÙÈ³{~Ì
~ÌÐ³iØ~ËÜÉÑ³ ËÑ{ÓÑ
K{KÜËÈ¨×Ó¨É{³¨×Ê
o{Ñ~ÓiVÓÑÑÒoÐÑ
ÈÚÓÜÉ{ØÑÐÒÚÉ{Ø³{oËÉ³Ñ{
³iÈÓTÉ{Ñ ÑÓ¨oÈiÜÊØÜo³ÉT{~ÊØÑÂËÑØÑÜÜÒ
~Ñ{ÓÑÚ¨ËÜÉ¨Ò{~Ñ³Ì¨ÚÐÑÑÈ³Ì ËÑ{ÓÑÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÈÐËÇÌ³{³Ì
{ÒÙ¨ÉØÌ~Ñ{{oÈÑË~ÉØViÜ{~{ÐÓÉØ~Ñ{ÓÉØVÚÑ
Ó¨ÉÉÑÙ{ÑKÒÈV~ÑÚØ
iå³oÈ³ÓTÉ{ÙiÐ{È¨oÊÉ{
TÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØÐÉ³ÈØËÈØ
Ð¨ÉË~ÑÚÓÑØÑ³ÑÈ³{³ÉË
ËÑ{ÓÑÉÈ¨ÙÉØVÈTÒ
ÉÈÐÑ³ÙÉØÓ¨oV³Ë
É³ÓÜÉ{ÐÉÒ×iÉÐÉÐ{Ñ~ÑÜÙÉTÖÐÉioÉÖiÑ{{ÙÂËÑØ
ÐÓÑÉÓÑ~³É{Ì³Ë
ÛÉÐ¨ÖÑÑ³Ñ×Ê
~Ñ{³Ù{ÒKÑÑÐÓÑÉÐ{Ñ
iÐÓ¨Ñ~Ñ{Ð{ÑÖT³Ñgo{ÑÐÓÑ
ÙÉÈÒ¨TÉ{~ÑÜÖ³É¨TÌÜ{
o{ÑÓÑK{KÜËÑÌÑÈ³Ì

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


RICHARD POWERS
Οι κορυφές της ζωής
μτφρ. Βασιλική Πολίτη
εκδ. Διάπλαση
¡ÃÇÓÕÔÇÞÏÑÂÑÇÙÚÇÔÏ¦ÓÃÇÓÕßØÏ¦ÓÃÇÕÓ¦ÊÇÇÖÄÍÏÍÇÔÚÏÇÃËÝÙËÑÄÏËÝÁÔÇßÖÄÍËÏÕÙÆÙÚÎÓÇÇÖÄ
ÒËÆÑËÝÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÍÏÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇ!
ÊÁÔÊØÇÖÕÒÒ¦ÊÁÔÊØÇÎÇÏÚÃÇÖÕß
ÕÏàÜÁÝËßÇÃÙÛÎÚÜÔÇÖÕÙßÔ¦ÍÜÍÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÛÇÊÏÇÙÚÇßØÜÛÕÆÔ
ÚßÞÇÃÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÃÌÇÙÎÚÎÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝßÖ¦ØÞËÏÊÃÖÒÇ
ÓÇÝÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÇÖËÃØÜÝÖÏÕÈÇÛÆÝÑÏÇÏ×ÔÏÕÝÇÖËÃØÜÝÖÏÕÙÕÌÄÝ
ÇÖ»ÕÚÏÊÂÖÕÚËÛÇÓÖÕØÕÆÙËÖÕÚÁÔÇÙÑÇØÌÏÙÚËÃÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÔÇÝÑÄÙÓÕÝÖÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÇÖÄ
ÄÒÕßÝËÓ¦Ý!ÕÑÄÙÓÕÝÚÜÔÊÁÔÊØÜÔ
ÐÏÕÝÔÏÑÎÚÂÝÚÕßÈØÇÈËÃÕßÕÆÒÏÚàËØ 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ, συγγραφέας

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ


ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΚΟΟΥ
Μέση Αγγλία
μτφρ. Αλκηστις Τριμπέρη, εκδ. Πόλις
ÃÔÇÏÁÔÇÕÒÕà×ÔÚÇÔÕÖÕØÚØÁÚÕ
ÚÎÝÑÕÞÒ¦àÕßÙÇÝÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÝ
ÊÏÞÇÙÓÁÔÎÝÍÍÒÃÇÝÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÇØÇÍÓÁÔÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
YL_P[¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝ
àÜÁÝÚÜÔÙßÓÈÏÈÇÙÓÁÔÜÔÂÕØÍÏÙÓÁÔÜÔÊÏÇÉËßÙÓÁÔÜÔËÓÓÕÔÏÑ×ÔÓËÚØÏÕÖÇÛ×ÔÂËÐËÍËØÓÁÔÜÔ
ÎØ×ÜÔÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÕÏÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝÚÇÒ¦ÛÎÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÊÏÇØÑÂÖÕÒÏÚÏÑÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÙÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇ
ÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔÕÒÏÚÏÑÂ
ÕØÛÄÚÎÚÇÇÊÏÇÒÒÇÐÃÇØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝ
ËÑØÂÐËÏÝÇÓÕØÇÒÏÙÓÄÝÇÊÏÁÐÕÊÇ
ÑÄÖÜÙÎÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝ¡ÏÇÇÔÇÚÕÓÃÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÑÏÁÔÇÝÑÆÑÒÕÝÖÕßÓÇÝÖËØÏÑÒËÃËÏÄÒÕßÝ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ


ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ (Tasmar)
Hard Rock
εκδ. Jemma Press
ËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÙÇÏØÕÑ¦ÝÂÔÇ
ÁÞËÏÝÓËÍÇÒ×ÙËÏÙÚÎÆØÕÍÏÇÔÇ
ÚÇßÚÏÙÚËÃÝÂÁÙÚÜÔÇÙßÓÖÇÛÂÙËÏÝ
ÚÕÔ¡¦ØÑÕ©ÁÌÎÈÕÝÓËÚÇÒ¦Ý®
ÚËÒËÏ×ÔËÏÚÕÙÞÕÒËÃÕËÒÖÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊØÇÖËÚËÆÙËÏ®
ÇÖÄÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÚÕßÔÎÙÏÕÆ


ΑΝΝΥ ΑΠΛΜΠΑΟΥΜ
Ο κόκκινος λιμός
μτφρ. Μενέλαος Αστερίου
εκδ. Αλεξάνδρεια

ÁØÞËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙËÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÑÇÏÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÚÕßËØÜÚËÆËÚÇÏÖÇÃàËÏ
ÓÕßÙÏÑÂÔÇÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÑÇÏ
ÑÇÒÕÊÕßÒËÓÁÔÕNYHWOPJUV]LSÍÏÇ
ÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎ®ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔ
ËÔÎÒÃÑÜÔÑÇÏÚÕÔÓÏÑØÕÇÙÚÏÙÓÄ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÇØÞÃÇÝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ


ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΑΛΕΞΙΕΒΙΤΣ
Τσερνόμπιλ, ένα χρονικό
του μέλλοντος
μτφρ. Ορέστης Γεωργιάδης
εκδ. Πατάκη
ËØÏÖÒÇÔ×ÓËÔÎÙÚÎÔÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎà×ÔÎÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÇÚÆÞÎÓÇÎÈØÇÈËßÛËÃÙÇÓË§ÕÓÖÁÒÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÈËÚÒ¦ÔÇÒËÐÃËÈÏÚÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÓÇØÚßØÃËÝËÖÏà×ÔÚÜÔÇÖÄÚÎ
ÓÕÒßÙÓÁÔÎÍÎ¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¬ÙËØ-

ÔÄÓÖÏÒÁÔÇÞØÕÔÏÑÄÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®ÊËÔÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÞÜØÃÝÑÄÖÕ
ÞËÏÙÑÒÎØÁÝÑÏËÖ×ÊßÔËÝËÏÑÄÔËÝ
ßÓ×ÔËÏÝÍÏÇÚÎÔÁÒÒËÏÉÎËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚØÕÓ¦àËÏÝÓËÚÎÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÝÖÄÙÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÂÚÇÔÎÓßÙÚÏÑÕÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕßÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ
Μαύρες Διαθήκες
εκδ. Κίχλη
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΓΟΥΟΛΙΝ
Τα Παιδιά του Χάιντεγκερ
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
¬ÕÊÕÑÃÓÏÕÚÕßÏÔÏÄÙÕÍÒÕßÍÏÇ
ÚÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇÚÕß ÇØÒÓÏÚÑÇÏ

ÚÕß¡¦ØÚÏÔ²¦ÏÔÚËÍÑËØÖÕßÙßÔÊÁÛÎÑÇÔÇÓÌÄÚËØÕÏÓËÚÕÔÇàÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÊËÔÌÜÚÃàËÏÓÄÔÕ
ÚÕÖÇÒÏÄÇÃÔÏÍÓÇÍÏÇÚÎÙÇÍÂÔÎÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÕÆÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÖÔËÆÓÇÚÇ¢ÜÚÃàËÏÑÇÏÓÏÇ
ÖØ×ÏÓÎÖÕÒËÓÏÑÂÑÇÚ¦ÚÎÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÃÑÇÏØÎÖÕÒËÓÏÑÂÇßÚÂÓËÚÇÈÕÒÃÙÚÎÑËÙÚÇ
ÁØÍÇÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÚÕß²¦ÏÔÚËÍÑËØÕÏÕÖÕÃÕÏÖÇØÁÓËÏÔÇÔßÖÄ
ÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÕßÇÑÄÓÎÑÏÄÚÇÔ
ÚÕÔËÃÞÇÔÇÖÕÑÎØÆÐËÏÄÖÜÝÊËÃÞÔËÏÕÕßÄÒÏÔÆÕÊÏËÏÙÊßÚÏÑÁÝ
ÓËÒÁÚËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ


ΠΑΤΡΙΚ ΜΠΟΥΣΡΟΝ
Λεονάρντο και Μακιαβέλι
μτφρ. Ρίκα Μπενβενίστε, εκδ. Πόλις
ßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÕ
ËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏÑÇÏÕ§ÏÑÕÒÄ
¡ÇÑÏÇÈÁÒÏËÔÄÙÜÑÇÛÁÔÇÝÍÏÇÊÏÇ-

ÌÕØËÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕ
ÇÔ¦ÑÚÕØÕÚÕß ÇÃÙÇØÇÕØÍÃÇÙÚÕ
©ßØÓÖÃÔÕÚÕ"¡ÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÛÎÑÇÔÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÎÙÚÏÍÓÂ"
ßÚÂÚÎÈÇÙÏÑÂÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÕ¡ÖÕßÙØÄÔ
ÙËÁÔÇÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÕÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕÙÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÖÎÍÁÝÓÁÙÇÙÚÕÏÚÇÒÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÞ¦ÕÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÑÇÏÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÁÑØÎÐÎ®ÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ


PATRICK HAMILTON
Πλατεία Χανγκόβερ
μτφρ. Κατερίνα Σχινά
επίμετρο: Νίκος Α. Μάντης
εκδ. Στερέωμα, σελ. 422
ÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂ ÇÖÄÒÇßÙÎ ÖØÕÙÌÁØËÏÕ¦ÚØÏÑ²¦ÓÏÒÚÕÔ 
 ØËÚÇÔÄÝ×ÝÚÕÑÄÑÑÇÒÕ
ÓËÚÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚ¦ÚÕß©ÏËÑÊÄÙËÏÝÚËØÁÜÓÇÓÇÝÚÕÔÙßÙÚÂÔÕßÔËÐÇØÞÂÝÁØßÙÏÂÚÇÔÕÏ
ÑÒ¦ÈÕÏÚÎÝ¡ÕÔÇÐÏ¦Ý®ÌÁÚÕÝ

/VSVKVTVYÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÇÕßÑØÇÔÏÑ¦Û¦ÔÇÚÕÝÇÖÄÒÏÓÄ©ÑÄÑÑÏÔÕÝÒÏÓÄÝ®ÚÎÝÔÔßÖÒÓÖ¦ÕßÓ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÂÝÖÏÕ
ÖÕÒÆÔËÑØÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÙËÑÇÏØÄËÏØÂÔÎÝÚÎÝËÐÄÔÚÜÙÎÝÇÖÄ
ÖËÃÔÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ©ßÑØÇÔ×Ô
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÇÁÚÎ  ÄÚÇÔ
ÎÇÖÕÑÕßÒÇÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÚ¦ÒÏÔ
ÑÇÏÕÏÑÇÚÇÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔ
ÓÇàÃÓËÚÏÝËÑÚËÒÁÙËÏÝÄÙÜÔÇØÔÏÄÔÚÇÔÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔÚÕÙÞÁÊÏÕÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔËÐÄÔÚÜÙÎÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÕØÏÙÓÁÔÜÔÕßÑØÇÔÏÑ×ÔËÖÇØÞÏ×Ô/(ÖÒÓÖ¦ÕßÓ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÚÕßËÛÔÏÑÕÆÇØÞËÃÕßÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ¶ÇØÞËÃÕ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦¦ÞØÜÓÕÂ
ÕßÊÁÚËØÕÇÌÂÍÎÙÂÚÎÝÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÂËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÇÏÌÁØÔËÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÕßÑØÇÔÏÑÁÝ
ßÖÕÛÁÙËÏÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»®
ËÐÎÍ×ÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕÈÇÛÆ
ÚØÇÆÓÇÖÕßÁÞËÏÇßÚÂÎÖØ×ÎÔ
ÙÕÈÏËÚÏÑÂÞ×ØÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
ÓËÚÎªÜÙÃÇ
ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Δύο σκύλοι, ένας κόρακας και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα, 1965-2018
εκδ. Καστανιώτη
;ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝËÜØÍÏ¦ÊÕß¦ÑØÇÊËÐÏ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
 ®ËÃÔÇÏÚÕÞØÕÔÏÑÄËÔÄÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÖÕßËÔ×ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕØÃàËÚÇÏËÆÑÕÒÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÕÒÏÙÛÎØÄÝÑÇÏÊÏ¦ÞßÚÕÝÂÓËØÇ
ÎËÐÃÙÜÙÎÓËÚÎÔÇÑØÕÊËÐÏ¦ÇÖÕÚËÒËÃÇÔ¦ÛËÓÇ!ÎÇØÏÙÚËØ¦ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÇÑØÕÊËÐÏ¦®ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÛÁÙÎÊËÔÚÎÝÇØÁÙËÏ»ÇßÚÄÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÃÙÜÝÈØËÏÑÇÏÑÇÚÇÔÕÂÙËÏ
ÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚÎÝÌÆÙÎÝÚÎÝÇÑØÕÊËÐÏ¦ÝÚÄÙÕÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄÒÄÍÕÄÙÕ
ÑÇÏÜÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÇÑØÕÊËÐÏ¦ÖØÏÔÇÖÄÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÁÞËÏÓËÒËÚÎÛËÃËÑÚËÔ×ÝËÊ×
ÎÇÙÏÒÏÑÂËÜØÍÏ¦ÊÕßÇÔÇÒÆËÏÚÕ

ÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÙßÔÛÂÑËÝËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÝÚÇÇÃÚÏÇÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÎÝÙËÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÏÝËÑÒËÑÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÙßÍÍÁÔËÏËÝÓË¦ÒÒÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑ¦ÊÕÑÃÓÏÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÄÖÕß
ÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÇÖÄÚÕßÝ
ÈÇÙÏÒÕÞÕßÔÚÏÑÕÆÝÙÚÕßÝÞØßÙÇßÍÃÚËÝÐËÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎ
ÏÙÚÕØÃÇÓÇÝ ¦ÖÜÝÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÂ
ÄÞÏÄÓÜÝÞÜØÃÝËÒÖÃÊÇ
ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, συγγραφέας

JOHN M. - COLLEEN MARZLUFF
Dog Days, Raven Nights
εκδ. Yale University Press
,ÔÇàËßÍ¦ØÏÔÁÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÌÕØÚ×ÙËÏÙËÁÔÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÄÒÇÚÕßÚÇßÖ¦ØÞÕ-

ÔÚÇÑÇÏÓÇàÃÓËÚÕßÝÊÆÕÙÑÆÒÕßÝÚÕßÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÔ
ÓÁÔÚÕØ¦ÚÕßÙÚÇÊ¦ÙÎÚÜÔÈÄØËÏÜÔÍÏÇÔÇÓËÒËÚÂÙËÏÚÏÝ
ÞËÏÓËØÏÔÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÑÄØÇÑÇ*VY]\Z*VYH_ÚÎÔ
ËÖÇØÞÃÇ¡ÁÏÔÄÖÕßÛÇËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÊËÔÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÓÄÔÕÚÇ
ÓßÙÚÏÑ¦ÚÕßÖÚÎÔÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÜÝÓÁØÕÝÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕ+VN
+H`Z9H]LU5PNO[Z®ÚÜÔ1VOU
4ÑÇÏ*VSSLLU4HYaS\MMÇÌÎÍÂÙËÏÝÖÕßÛßÓÃàÕßÔÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÐËØËßÔÂÙËÜÔÙßÔÇÔÚÕÆÔ
ÓÏÇËßÇÃÙÛÎÚÎÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ

συγγραφέας

Ζ. Κ. ΟΥΙΣΜΑΝΣ
Ανάστροφα
μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη
εκδ. Στερέωμα
©ÂØÜÇÝËÃÔÇÏËÔÕÞÒÎÚÏÑ¦ÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÄÝÕÏÏÊÁËÝÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑÁÝÑÏÄÓÜÝÚÕÔ¦ÙÚØÕÌÇ®
ÚÕß ©ßÏÙÓ¦ÔÝËÃÔÇÏÚÕÖÏÕ
ÖÇØ¦ÐËÔÕÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÖÕßÊÏ¦ÈÇÙÇÌÁÚÕÝ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÏÑÕÊÕÓËÃÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕÙÃÍÕßØÇÊËÔ
ÛÇÂÛËÒÇÔÇàÂÙÜÇÒÒ¦ÚÕßÝ
ÌÛÇØÓÁÔÕßÝÇØÓÕÆÝÚÕßÕÖÕÃÕß
ÓÖÕØ×ÔÇÉÎÒÇÌÃÙÜÁÔÇÔÑÄÙÓÕÄÖÕßÕÏÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇØØËÆÙËÏ ÖÇØÇÞÜØ×ÔÚÇÝ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙËÓÏÇÊÏ¦ÞßÚÎ
THSHPZLÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÇÙÞÃàËÏÔÇ

ÇÓÈÒÆÔËÏÓÁÙÜÚÕßÇÏÙÛÎÚÏÑÕÆ
ÇÔÇÞÜØÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕßÖÔËßÓÇÚÏÑÕÆÓßÙÚÏÑÏÙÓÕÆÔÇMPUKL
ZPuJSLÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÁÔÇßÇÒÃ
ÞØÜÓÇÚÏÙÚÄ®ÖÕßÖÇØÇÊÄÐÜÝ
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÎÛÏÑÂÑÇÏ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂËÐÕßÛÁÔÜÙÎÚÜÔ
ÎÓËØ×ÔÓÇÝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ

κριτικός - μεταφράστρια


ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
Αύγουστος
μτφρ. Μαρία Αγγελίδου
εκδ. Guttenberg
ÁØÜÄÚÏÙÚÕÔÖÇØÇÊÃÖÒÇÊØÄÓÕ
ËÃÚËÙÚÎÔ¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕßÑÄÙÓÕß
Ñ¦ÖÕÏÕÝÑ¦ÛËÙÚÏÍÓÂÖÇÒËÆËÏÓË
ÚÏÝÒÁÐËÏÝÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖÕÃÎÓÇ
ÁÔÇÖËàÕÍØ¦ÌÎÓÇÖÒ¦ÛËÚÇÏÓËÚÕ

ÇÃÓÇÚÎÝÑÇØÊÏ¦ÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆ
ÚÕßÓËÙÑÕÖÄÔÇÐÇÔÇÌÜÚÃÙËÏÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ§ÇÌÇÔËØ×ÙËÏÚÕÁÜÝÚ×ØÇ
ÇÔËÃÖÜÚÕÏ»ÇßÚÄÇÊÎÓÕÔ×ÍÏÇ
ÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÈÏÈÒÃÇÍÏÇÚÏÝÔÁËÝÌÜÔÁÝßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÜÙÚÄÙÕ
ËÖÏÙÚØÁÌÜÙÚÇÖÇÒÏÄÚËØÇËÑËÃÔÇ
ÁØÍÇÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÎ
ÙÑÁÉÎÓÕßÑÇÏÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕß
¬ÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÚÕÁÑÇÔÇÚÕ 
ÇÔÇÊÏ¦ÈÇÙÇÚÕÔÇÚÄÖÇØÊÕ®
ÚÕßÇÓÖËÔÚÕÆàÇÚÕÓÈÇÚÂØÏÕ
ÚÕßªÇÔÚÁÚÙÑÏ®ÚÕßªÕÚÚÕÔÚÄÕßÔËØ®ÚÕßÕßÃÒÏÇÓÝßÛÃÙÚÎÑÇ
ÁÖËÏÚÇÙÚÕÁÚËØÕÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ
ÚÕß¬àÕÔÕßÃÒÏÇÓÝÚÎÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßªÜÓÇÃÕßÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ¬ÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕ®
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

συγγραφέας
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΠΑΝΟΥ

Αγάπη κλεισμένη πίσω από κάγκελα

Σ

«Eyes behind bars»: ×³o¨Ñ×{~ÊÓ~ÚÉi³È Ë~È=Ê~È¨ÑoÐÑ³{ÊÚi~É³Ù¨ÈÐÑ(Ü{³{ÐÖ.³ÑÖ¨Ø {Ò¨TØ³.ÒKKÑ³¬ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ(ÒÑ¨{³É¨ÒViÓÂ{VÈÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊ³¨É{ØÐÓ¨ÉØÐÉ³Ò³i×³o¨Ò×{Ê³iØÒ³ÙÉÂ{ÒVR_VËØÈ¨KÜÊÚi~ÉÉÂÉÑ×ÊØ~{ÓÐÉ{ÉÙÉÐÓØÉÙÓ³¨ÉË³¨É{ØiÐÓ¨ÉØ

Τα προσπερνάμε
στους δρόμους
και στα μπαλκόνια,
στα βαρέλια και στις ταράτσες, στα χωράφια
και στ’ αθέατα κλουβιά.
ÙÑßÒ¦ÑÕßÓËÒßÖÎÓÁÔÕÈÒÁÓÓÇÖÕß
ÞÚßÖÂÛÎÑËÙÕÈÇØ¦ÇÖÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕËÍÑÇÚÇÒËÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÕÊÎÍÄÑÇÏÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÖËØÏÓÁÔËÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÖØ×ÚÇ
ÛÇÑÕÏÚ¦ÐËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÑÇÏÓËÚ¦
ÚÎØ¦ÚÙÇÚÕßÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÕßÑÇÏ
ÚÇÑÏÒ¦ÚÕßÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÚßÌÒÕÆÑÇÏÍËÒÇÙÚÕÆ©ÙÑÇØ
ÕÕÖÕÃÕÝàËÏÙÚÕÑÒÕßÈÃÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÑÇÒÆÚËØÄÚÕßÌÃÒÕÚÕÔ¬ÁÚØÏÝÑÇÏ
É¦ÞÔÕßÔÚÕÊÏÑÄÙÖÃÚÏÚÕßÝËÊ×ÑÇÏ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇ ÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
0JLÖÕßÖßØÕÈÕÒÂÛÎÑËÙÞËÊÄÔËÐ
ËÖÇÌÂÝÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÖÇØÁÓËÏ-

ÔËÊËÓÁÔÕÝÙ»ÁÔÇÊÁÔÚØÕÍÏÇÚØËÏÝ
ÕÒÄÑÒÎØËÝÎÓÁØËÝÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ßÏÕÛËÚÎÓÁÔÕÝÎÔËÒÄÖÎÁÔÇ
ÙÁÚËØÖÕßÈØÁÛÎÑËÙËÔÎÙÃÚÕßÏÍÇÃÕßÓÇàÃÓËÚÇÓÜØ¦ÚÎÝÈØÂÑË
ÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ©ÊßÙÙÁÇÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÙÑßÒÏ¦ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÊËÏÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÐÜÇÖÄÚÕÑÇÚÇÌÆÍÏÕÇÖÄ
ÄÚÇÔÂÚÇÔÑÕßÚ¦ÈÏÇ
¬ÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ,`LZ
ILOPUKIHYZ®ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÕÊØßÓÇÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÚÕ¦ÈÈÇÚÕ
ËÑËÓÈØÃÕßÂÚÇÔÎÁÐÏÁÔÇÖÇÔÁÓÕØÌÕÇÙÖØÄÓÇßØÕÙÁÚËØÖÕß
ÁÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂÚØËÏÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÂÚÎÝÚÇÖÕØÚØÁÚÇÙÑÆÒÜÔÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑ¦ÛËÙÑßÒÏÕÆ
ÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÓÕÔÇÊÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ØÕÙÜÖÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÕß§ÃÑÕßÂÑÕßËÃÔÇÏÔÇÌÁØÔËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÑÇÏÔÇÌÜÚÃàËÏ®ÏÙÚÕØÃËÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÍÔÜØÃàËÏËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦Õ
ÑÄÙÓÕÝÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃ

ÓËÇßÚÁÝÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßÝÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÌÕÈÄÓÇÙÚËÔÇ
ÐËÈÕÒËßÚÕÆÓËÌÕÈÄÓÇÙÚËÔÇÊÕÆÓËÃÙÜÝÑÇÏÔÇÔÚØËÖÄÓÇÙÚËÔ»
ÇÔÚÏÑØÃÙÕßÓËÑÇÚ¦ÓÇÚÇÇßÚ¦ÚÇ
ÖÒ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÚÄÙÕÚÇÒÇÏÖÜØÕÆÓË
¬ÇÖØÕÙÖËØÔ¦ÓËÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÑÇÏÙÚÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÙÚÇÈÇØÁÒÏÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÚÇØ¦ÚÙËÝÙÚÇÞÜØ¦ÌÏÇ
ÑÇÏÙÚ»ÇÛÁÇÚÇÑÒÕßÈÏ¦Ï»ÇßÚÄ
ÖØÕÚÏÓÕÆÓËÔÇÑÕÏÚ¦àÕßÓËÞÜØÃÝ
ÔÇÈÒÁÖÕßÓË
±!©ÏÙÑÆÒÕÏËÃÔÇÏÎËÖÇÌÂ
ÓÇÝÓËÚÕÔÖÇØ¦ÊËÏÙÕËÔÐÁØÕßÔ
ÕÆÚËÑÇÑÃÇÕÆÚËÌÛÄÔÕÕÆÚËÊßÙÌÕØÃÇ®ËÃÞËÍØ¦ÉËÏÕ¡ÃÒÇÔ ÕÆÔÚËØÇ
©ÖÕÏÕÝÁÞËÏÙÑÆÒÕÚÕÐÁØËÏÇßÚÄ
¡ÂÖÜÝÂØÛËÎ×ØÇÔÇÚÕÓ¦ÛËÚË
ÑÏÄÙÕÏÊËÔÚÕÐÁØËÚË"ÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÈØÂÑÇÚËÚÕÔÖÏÕ
ÖÏÙÚÄÙÇÝÌÃÒÕÂÚÕÔÖÏÕÖÏÙÚÄÙÇÝ
ÙÆÔÚØÕÌÕÂÚÕÊËÆÚËØÕÖÇÏÊÃÙÇÝ

* Η κ. Σταματίνα Σταματάκου είναι
δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα
δικαιώματα των ζώων.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Eνας σωτήριος θάνατος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
Κάποιοι άλλοι
εκδ. Πατάκη, σελ. 340

να ουρανοκατέβατο ÖÚ×ÓÇÖÕß
ÙÜØÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÚÎÝ
ÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝÊÏÇÒÆËÏÚÕÔÁÍÍÇÓÕÈÃÕËÔÄÝàËßÍÇØÏÕÆÖÕßÓÄÒÏÝ
ÁÞËÏÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙËÏÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ
©¦ÔÊØÇÝÕÇÌÎÍÎÚÂÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÖÇØÇÒßÓÁÔÕÝÇÖÄÓÏÇ
ÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÐÇÏÚÃÇÝËÖ¦ÒÒÎÒÜÔÇÖÕÚßÞÏ×Ô
ÊÏÇÑØÃÔËÏÁÔÇÔÄÎÓÇÙÚÎÔÆÖÇØÐÂ
ÚÕßÔÇÊÏÇÒËßÑ¦ÔËÏÚÏÖÂÍËÙÚØÇÈ¦
ÙÚÎàÜÂÚÕßªÁÏ¦ØÑËØÑÇÏÈØÁÛÎÑËÙÌÎÔÜÓÁÔÕÝÙÚÕßÝÚØÕÞÕÆÝ
ËÔÄÝÇËØÕÖÒ¦ÔÕßØÇÖÜÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÖÇÒËÆËÏÔÇÈÍËÏ
ÇÖÄÚÕÈÇÛÆÑËÔÄÚÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝ®ÔÇÙÑÇÒËÆÕÔÚÇÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÚÕß¦ØÑËØÊØÇÖÁÚËßËÙËÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÙÑÕÚËÏÔÄÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕ
ÍËÓ¦ÚÕÇÖËÏÒÁÝßÖËØÈÕÒÏÑ¦ËÐÜÌØËÔÏÑÁÝÍÏÇÔÇÚÕÔÚØÕÓ¦ÐÕßÔ
ßÔÇÔÇÙÚØËÌÄÓËÔÕÝÁÔÇÖÚ×ÓÇ
ÐËÞÔÕÆÙËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÁØËßÔ¦ÚÕßÂÚÇÔÚØÄÖÕÔ
ÚÏÔ¦ÎÇÔÇÈÕÒÂÚÎÝÑÎÊËÃÇÝÚÕß
ÇÛØÄÈÏÕÝÙÚÎàÜÂÚÕß¦ØÑËØ
ÕÇÌÎÍÎÚÂÝÑØßÌÕÑÕÏÚ¦àËÏÁÔÇÔ
ÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÑÄÙÓÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÇÙÌßÑÚÏÑÄÚÕßÓÏÑØÄÑÕÙÓÕ©
¦ÑÜÈÕÝÔßÌÇÔÚ¦ÑÎÝËÙÚÏ¦àËÏÚÎ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÇÌÎ-

Ε

Ο Θέμης Πάνου γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1960. Είναι
ηθοποιός, μέλος της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, απόφοιτος του τμήματος
Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ). Στο
70ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Βενετίας το 2013 τιμήθηκε με τo
Coppa Volpi, βραβείο καλύτερου άνδρα ηθοποιού για την ερμηνεία του
στην ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά
«Miss Violence». Από τις εκδόσεις
Αγρα μόλις κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων του «Παραθερισταί
με ελαφρά αισθήματα». Εχει επίσης
γράψει τα βιβλία «Αιφνιδίως και
μία επιστροφή» (Το Ροδακιό, 2001),
«Vita Brevis. Ιστορίες για αχρείους»
(Καστανιώτης, 2013).

t.~ÓÉ{Øu³ÈÜÉÇ(Ñ~ÒÜ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;
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ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ

τα κυνοκομεία ÑÇÏÙÚÇÑÇÚÇÌÆÍÏÇÚÇÙÑßÒÏ¦àÕßÔÓÁÙÇÙË
ÑÒÕßÈÏ¦ÒÒÇÖËØÔÕÆÔÓÏÑØÄ
ÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝ¦ÒÒÇÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÑÏ¦ÒÒÇÄÒÎÚÕßÝÚÎàÜÂÖÃÙÜÇÖÄÚÇÑ¦ÍÑËÒÇÒÒÇËÃÔÇÏÓÏÑØÄÙÜÓÇ¦ÒÒÇÓËÍÇÒÄÙÜÓÇ¦ÒÒÇ
ÎÓÃÇÏÓÇ¦ÒÒÇÑÇÛÇØÄÇÏÓÇ¦ÒÒÇÔËÇØ¦¦ÒÒÇÎÒÏÑÏÜÓÁÔÇ¦ÒÒÇÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÁÔÇ¦ÒÒÇÇØÚÏÓËÒÂ¦ÒÒÇ
ÇÔ¦ÖÎØÇ¦ÒÒÇÓÇÆØÇ¦ÒÒÇÒËßÑ¦
ÂÖÕÒÆÞØÜÓÇ¦ÒÒÇ¦ØØÜÙÚÇ¦ÒÒÇßÍÏÂ¦ÒÒÇÊÏÉ¦ÔËÍÏÇÁÔÇÞ¦ÊÏ
¦ÒÒÇÚØÁÓÕßÔÚÎÙÑÏ¦ÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÞËØÏÕÆ¦ÒÒÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇ
ÞÇÓÕÍËÒÕÆÔ¦ÒÒÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇ
ÈÒÁÖÕßÔËÌÏ¦ÒÚËÝ©ÒÇÉ¦ÞÔÕßÔ
ÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕÇßÚÄÔÖÕß
ÛÇÚÇÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÕÑÒÕßÈÃÑÇÏÛÇ
ÚÕßÝÞÇØÃÙËÏÓÏÇàÜÂÓÇàÃÚÕß
¬ÇÙÑßÒÏ¦ÊËÔÁÞÕßÔÌÜÔÂÚÇ
ÙÑßÒÏ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÔÒÄÍÕÍÏÇÔÇÓÇÝÖÕßÔ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÏÙÚÕØÃÇ¬ÇÙÑßÒÏ¦
ÄÓÜÝÁÞÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÝ¶ÇßÚ¦
ÚÇßÍØ¦ÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑ¦Ó¦ÚÏÇ¶ÚÎÔ
ÕßØ¦ÚÕßÝÖÕß¦ÒÒÕÚËËÃÔÇÏÑÕßÔÏÙÚÂÑÏ¦ÒÒÕÚËÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÙÑÁÒÏÇ
ÚÕÍ¦ÈÍÏÙÓ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÕÕßØÒÏÇÞÚÄ
ÚÕßÝÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÕßÝÍÏÇÔÇÓÕÏØ¦àÕßÔÌÏÒÏ¦ÑÇÏÚÇÊÄÔÚÏÇÚÕßÝ
ÖÕßÙÖ¦ÔÏÇËÖÏÊËÏÑÔÆÕßÔ¶ÙßÔÂÛÜÝÑÇÚÄÖÏÔÇÌÄØÎÚÎÝÖÃËÙÎÝÑÇÏ
ÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝ¶ÑÇÏÇÑÄÓÎÙÖÇÔÏÄÚËØÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ¬ÇÙÑßÒÏ¦
ÓÏÒ¦ÔËÇÒÒ¦ÄÞÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ËÓËÃÝÁÞÕßÓËÑÇÛÏËØ×ÙËÏÚÎÒËÑÚÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÑ×ÊÏÑÇ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÖÄÙÕÏËÐÎÓ×ÔËÖÏÒÁÍÕßÓËÔÇ
ÚÇÇÑÕÆÙÕßÓË©ÖÜÝÇÖÁÊËÏÐËÑÇÏ
ÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ§ÃÑÕÝÂÑÕÝÖØÄÑËÏÚÇÏÖËØÃËÖÏÒÕÍÂÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÓÕØÌÂ
ÚÁÞÔÎÝÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÂÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃËÏÑÄÔËÝËÔ×ÇÖÕÚËÒËÃÓÁÙÕ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÁÙÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÍÏÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÔÇÏ×ÔÇ¡ÃÇ
ËÏÑÄÔÇÞÃÒÏËÝÒÁÐËÏÝÒÁÓËÙßÞÔ¦
ÊÆÔÇÓÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝËÔÃÕÚËËÃÔÇÏ
ÇÔßÖÕÒÄÍÏÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁÞËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÖÚßÞÁÝ
ÇÛÁÇÚÜÔÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÏÙÚÕØÏ×ÔÂÔÇÊ×ÙËÏÄÉÎÙËÂÊÎ
ÍÔÜÙÚÁÝÏÙÚÕØÃËÝ©§ÃÑÕÝÂÑÕÝ
ËÖÁÒËÐËÄÞÏÇÖÒ×ÝÔÇÇÑÕÆÙËÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄ
ÚÕßÚÏÝÓÕÔÇÊÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÖÄÇÊÁÙÖÕÚÜÔÙÑßÒÏ×Ô
ÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎ:H]LH.YLLR:[YH`®
ÚÙÏÓ¦ÛÇÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÒÃÇËÔÄÝÍÒßÑÆÚÇÚÕßÎÓÃÇÏÓÕß

ÍÎÚÂÔÇÒÆÙËÏÚÕßÝÑÄÓÖÕßÝÖÕß
ÚÕÔÖÔÃÍÕßÔ×ÙÚËÔÇÇÔÇÙ¦ÔËÏ
ÓÁÙÇÙËÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂßÖÇØÐÏÇÑÂÙßÔÛÂÑÎÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝ
ÙËÁÔÇÔÑÆÑÒÕÇÖÇØ¦ÒÒÇÑÚÜÔ
ËÖÇÔÇÒÂÉËÜÔ®ÈÃÜÔËÚÎÔÑ¦ÛË
ÎÓÁØÇÙÇÔÑÇÚÇÑØÂÓÔÏÙÎ¢ÕÈÄÚÇÔÖÜÝËÃÞËÓÖËÏÚËÒËÃÇÙÚÏÝ¦ÖËÏØËÝÊßÔÇÚÁÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ®ÖÕßÚÕß
ÇÔÇÒÕÍÕÆÙÇÔÃÞË ÚÎÔ ÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏ ÖÕÔÚÏàÄÚÇÔ
ÙËÓÏÇÇÖÆÛÓËÔÎ
ÚØÆÖÇÓÏÇÚØÆÖÇ
ÖÕßÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÝ
ÖÕÚÁÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÈÇÛÏ¦ÑÏ
ÄÓÜÝËÙÆÖÁÌÚËÏÝ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÄÚËÓËÚÇ
ÖÄÊÏÇÖÄÚËÓËÚÕ
ÑËÌ¦ÒÏÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÝ
ÖÄÙÕÊÏÇØÑËÃÑ¦ÛËÙÚÏÍÓÂ®
©ÔßÌÇÔÚ¦ÑÎÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎ
ÓÏàÁØÏÇÖÕßÇØÍÄÙßØÚÇËÖÏÑ¦ÛÎÚÇÏ
ÙËÑ¦ÛËÖÚßÞÂÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÍÏÇÈÂÓÇÚÇÖÕßÕÒÕÁÔÇÈÇØÇÃÔÕßÔÓÁÞØÏÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÕßÛËÔ¦
ÔÇÖ¦ÔË¬ÕÕßØÇÔÄÙÚÇÒÚÕÖÚ×ÓÇÊÏÇÚÇØ¦ÙÙËÏÚÇÙÚ¦ÙÏÓÇÔËØ¦
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕßÂØÜÇÇÌÔÏÑ¦
ÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÚÎÔÖÒÎÑÚÏÑÂÚÕß

àÜÂÙËÓÏÇ¦ÒÒÎÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÇÌÂÍÎÙÎÔÇÊÏÌ×ÔÚÇÝÚÕÖËØÏÖËÚËÏ×ÊËÝÇÌÂÍÎÓÇÚÕßªÁÏ¦ØÑËØ
ÍÏÔÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÓÁÞØÏÖÕß
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÎÌÇÔÚÇÙÏÜÚÏÑÂàÜÂÄÖÕßÓËÚÕÃÑÎÙËÂÚÇÔ
ÖØÕÑÇÏØÕÆÚËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÑÇÏÖÜÝ
ÎÓÄÔÎÊÏÇÛÁÙÏÓÎÖÇØÁÓËÔËÎÊÏÑÂ
ÚÕßÏÙÚÕØÃÇ
ÓÏàÁØÏÇÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÕÒÒÁÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ ©
ÔßÌÇÔÚ¦ÑÎÝÙßÔÇØÓÄàÕÔÚÇÝÖÇØÇÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÌÎÍÂÙËÏÝ ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÚÕÓÖÕÆÞÚÏÙÓÇ
ÇÖÄÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÜÔ
ÎÓËØ×ÔÙÜÝÛÇ
ÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÕÔÇ
ÓÎÔËÖËÑÚÇÛËÃÚÄÙÕÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÙÚÏÝ
ËÖÏÓÁØÕßÝÏÙÚÕØÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÎàÜÂÚÕßÂØÜÇÓÇÙÚÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÖÒÂÐÎËÔÄÝÇÊÏÁÐÕÊÕß
ÇÚËÒÁÙÌÕØÕßÞØÄÔÕß¥ÙÚÄÙÕÚÕ
ÖÏÕÇÐÏÕÖÇØÇÚÂØÎÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝËÃÔÇÏÕÏÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÖØÄÈÒÎÓÇÇÖÄÚÕÑÕ
Ó¦ÒÒÕÔÇÖÄÚÕßÝ©ÓÕØÌÕßÝÁØÜÚËÝ® ÇÏËÊ×ÕÏËØÜÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÇÑÇÒÇÏÙÛÎÙÃÇÝÑÇÏ
ÖËØÏÚÚÂÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÔ×

ËÖÃÙÎÝÑßØÏÇØÞÕÆÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇÔËÑÈÏÇÙÚÏÑÄÑßÔÏÙÓÄ¡ßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦
ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÑÇÛ×ÝßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐËÏÚÕÔÇÔÊØÏÙÓÄ
ÚÕßÍÒÜÙÙÏÑ¦ÄÓÜÝÇÖÜÛÕÆÔ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÎËÐÇÏØËÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÕß
ÑßÔÎÍÏÕÆÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÚÁÒËÏÇÚÎÔ
ÇÓÌÏÛßÓÃÇÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÌÄÈÕ
ÚÎÝËÒÒÏÖÕÆÝÚÕßÇØØËÔÜÖÄÚÎÚÇÝ
ßÖÕÈÄÙÑÕßÙÇËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎÇÓßÔÚÏÑÂËÖÇÍØÆÖÔÎÙÎÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔËßÌß×ÝÚÎàÜÂÚÕßÜÝ¦ÔÊØÇ
ÖËÏÊÂÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÕÔßÌÇÔÚ¦ÑÎÝÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÎÙßÍÍØÇÌÂÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÖØÕÚÏÓ×
ÔÇÖÇØÇÓËØÃÙÜÚÏÝÙÑÄØÖÏËÝÇÙÚÕÞÃËÝÍÏÇÔÇÙÚÇÛ×ÙÚÎÓËÛÕÊÏÑÂ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÙÚÎÔ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆÚÎÝÖÒÕÑÂÝÑÇÏ
ÚÜÔßÖÄØØÎÚÜÔÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙË×Ô
ÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÈÇÛÓÏÇÃÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂßÚÄÖÕß
ÓÁÔËÏÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎËÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÓÏÇËßÔÕáÑÂËÑÊÕÞÂÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÇÏÇßÚÂÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÊßÔÇÓÃÇ
ÕÔßÌÇÔÚ¦ÑÎÝÚÎÓËÚÇÖÒ¦ÛËÏÙË
ÖÕÒßËÖÃÖËÊÎÇÌÂÍÎÙÎÖÕßÊÏÇÞÁËÚÇÏÙËËÚËØÕËÏÊËÃÝÊÏÇÙÚÇßØÕÆÓËÔËÝËÑÈÕÒÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇØØÁÕßÔ
ÚÎÔÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÊÏÇÉËßÙÓÁÔÎ
ÑÇÏÖÕÒÒÇÖÒ×ÝËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÚÕßÂØÜÇ

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

t!1ÉÑ³¨{ÌØu³È0ÌÐÑØ
Ó¨wTÑ¨³Vo{Ñ³ËÐÈÉËÑ{ÜÖ
{~ÉËØÑÜÜÒ~Ñ{³Ñ³ËØ.{ÐËÙiØo{Ñ³ÑÊ~È³ÑÉ¨{É³É{ÙiKË³ÈÏ³ÌVÑ~ÌÐÑÙÉ
ÓTÉ{o¨Ñ×³ÉË
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0ÓÜ³ÐÉ³i=Ñ³ÓÜiV³Ñ³ÒÐÉ³(ÑÑÙiÐi³¨Ñ~ÌÈÜ
~Ñ{³oÚÉ³ËÙiÐÉ³ÐÑÐÒ
ÐÈÈ³ÈÑ¨ÓÉ{ÜÖ.³~ÑÑÓÑÈ³ËV{ÒÜÜ{³³¨ÑÓÇ{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

t.ÉÐ{Ñ³{oÐÊÑ¨Ñ×¨ÖiØÚÑ
Ù{ÓT{ÇÑÒ¨ÑoÉ³ÑÙ{ÒKÑ³~ÉÑÌÐÉ³ÐÌÂÈÜÌÐÈ«uVÑÌ
³{Øto~¨Ñ³¨ËÉØu³È Ë~ÜÑØ
$³ÜÉ¨Ñ{tÌÜÑÐÑØ³Ñ
ÙÉ{Ò¨Ó¨T³Ñ{ÑÌ
³Ì³{ÙÉÉËÐÑ³É
{~ÑËÑ~ÑÚËÈÐÉÉÓÑÙÐÒ³{
ÐÒT{uVÑÌ³{Ø

Ποιο (κλασικό) βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t$¨oÒÉ³iK{KÜ{ÚÊ~iÈu
³ÈÈ¨{Ò~È ³ÉÜÌÈÜÈåÓ³ÈTÑV³ÌV³i¨Ñ~³{~ÊÉ×Ñ¨ÐoÊ ËiØV³t$åÚ¨ØÈ
oÉÜÒu³ÈË~³¨Ø$Èo~
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0tå³ÈTiÐÓu³È0ÌÐÑØ
Ó¨TÑ¨³Ó³É×¨ÓØ~Ñ{³
tåÑÇi³³ÑØ³ÑÐÓ¨Ìu
³ÈÑ¨ÓÜ(¨È³³¨É{Ø
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός συγγραφέα;

Τι σηματοδοτεί το «Παραθερισταί
με ελαφρά αισθήματα» στον τίτλο
του νέου σας βιβλίου;

ÒÜÜ³{ÉÜ~È³{~Ì³Ë³Ü
ÉÌØÑÌ³ÑÓ³ÉÙ{ioÊÐÑ³ÑÈ
ÐÈÓ~ÑÑ³i³{ÐÊ{É~ÙÌÉ{Ø
åo¨ÑÑÉ~ÙÈ${ÒÜÜ{³Ë³Ü{ÉËÑ{Utx_n_H_xH_uVtåÑ³Ü{~ÌØå³Ê¨uVt=ÒTÑ¨i({~¨ÊuV
t0È¨TÒuÜÓÉ³É«{ÑÉÂ×ÈÜÜ
ÙÉÉËÑ{
Πόσο επηρεάζει ο ηθοποιός τον συγγραφέα – και αντιστρόφως;

å¨~É³Ò ËÐÑ{ÙÓÐ{Ø³iØ¨×¨{~Ì³i³ÑØ0ÜÓ~ÜÑ~ÉÈ³{~Ì
TÌÜ{ÈÓÜÑKÑo{Ñ³¨³ÐÈ
K{KÜËtå{×{ÙËØuÊ³ÑÑÌ³i
Òo{ÑÈÐÉ¨ÖÜÈÈÓo¨ÑÉUt1ÓÜÑÑËÇÌØo¨Ò×É{
1ÓÐiØuÑ~Ò¨{~{ÉoÑÓo¨Ñ×ÑÌØÉ~ÉËiÑËÇÉ{
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Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

WOHA

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

FONDATION BEYELER

MORGAN MUSEUM

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

MUSEE HECTOR BERLIOZ

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΤΑΪΒΑΝ

Στο πωλητήριο της Μόργκαν
Στο Μουσείο ÑÇÏÙÚÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎ
4VYNHUÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÚÕÖÜÒÎÚÂØÏÕËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÜÝÁÔÇÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÚÁÞÔÎÝÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇÈØËÏÛÇßÓ¦ÙÏËÝËÑÊÄÙËÏÝÑÇÏÙßÔÇÌÂÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÇØÁÙÕßÔÙË
Ñ¦ÛËÈÏÈÒÏÄÌÏÒÕßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÖÕÒÒ¦Ê×ØÇÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÏÙÚÇÖÜÒÎÚÂØÏÇÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔÑÇÏËÃÔÇÏ
ÓÏÇÑÇÒÂÏÊÁÇÑÇÏÍÏÇÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝ
ÇÍÕØÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÖÜÒÎÚÂØÏÕÚÎÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ4VYNHUÊÃÔËÚÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÕÑÄÙÓÕÚÕß§ÚÃÑËÔÝ

Στον απόηχο του Μπερλιόζ
Στο ρομαντικό ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÇØÏÙÏÕÆÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÚÕÓÕßÙËÃÕ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕÁØÍÕÚÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÑÚÄØ¡ÖËØÒÏÄà¬ÕÖÇÚØÏÑÄÚÕß
ÖÕßÁÍÏÔËÓÕßÙËÃÕËÃÔÇÏÁÔÇÑÚÃÙÓÇ
ÚÕßÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃËÛÔÏÑÄÓÔÎÓËÃÕÇÖÄÚÕ ÖÄÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÓÏÇÔÁÇÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕ;YVWMVY[/LJ[VY®
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÖÒÂÛÕÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÓËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÙÇÄÒÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕÖÔËÆÓÇÚÕß¡ÖËØÒÏÄà

Ανοιγμα με Εντουαρντ Χόπερ
Η Βασιλεία, ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇËÃÔÇÏÑÁÔÚØÕ ÙÆÍÞØÕÔÎÝ ÚÁÞÔÎÝ ÑÇÏ ÚÕ
-VUKH[PVU)L`LSLYÙÚÎÔËßØÆÚËØÎ
ÖËØÏÕÞÂËÃÔÇÏÕÔÕÓÇÙÚÄÍÏÇÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÚÕßÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÖÕßÛÇ
ËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕ
ÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÕÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÓËØÏÑÇÔÄàÜÍØ¦ÌÕÔÚÕßÇØÔÚ
²ÄÖËØÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑÂÝÑÇÏßÊÇÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇÓÕßÙËÃÇ
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÁÝÁÑÛËÙÎÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß

Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ
Στη National Portrait GalleryÚÕßÕÔÊÃÔÕßÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÚÏÓÂÙÕßÔ
ÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ
¢ÒÄØËÔÝ§¦ÏÚÏÔÍÑËáÒ ËÃÔÇÏÔÇËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÙËÑÕÏÔÂÛÁÇ
ÁÔÇÛÇßÓ¦ÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÖÕØÚØÁÚÕÚÎÝÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÕßÖØ×ÚÕßÕØÄÌÕß¢ÒÄØËÔÝ§¦ÏÚÏÔÍÑËáÒ
ÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎÝ ØÏÓÇÃÇÝÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÌÕÔÏÑÄÚËØÕßÝ
ÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏÇÍÜÔÃÙÚÎÑËÍÏÇÚÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÙÌØ¦ÍÏÙËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÑÇÏÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÇÒÒÇÍÁÝ

Βιώσιμη αρχιτεκτονική
Ενας νέος ÖÆØÍÕÝÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÓËÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂÚÕßÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕß>6/(ÛÇÇÔËÍËØÛËÃÙÚÎÔ
¬ÇáÈ¦ÔÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÁÇÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÍÏÇÚÎÈÏ×ÙÏÓÎÑÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÖÕßËÐÕÏÑÕÔÕÓËÃ
ËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÊËÔËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÄÙÕÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÑÚÃØÏÇ
ÖØÄÙÕÉÎÇÔÇÖÔÁËÏ®ÑÇÛ×ÝÑßØÏÇØÞËÃÎÇÙÚÏÑÂÞÒÜØÃÊÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÑØËÓÇÙÚÕÆÝÑÂÖÕßÝÑÇÏÑÇÚ¦ÌßÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÖÕßËÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇÓÏÇÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÙÆÒÒÎÉÎÝÍÏÇÓÏÇÌÏÒÏÑÂ
ÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ

0ÉÖÐÑ³¨{³ÈoÓ~Ñ³Ò'¨Ñ~Ò¨Ñ
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Οσα θεωρούμε ÇßÚÕÔÄÎÚÇÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÒ¦ ÇÏÄÙÇÛËÜØÕÆÓË
ÊËÊÕÓÁÔÇÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊÕÆÒËÉÇÔÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔÞÇØ¦ÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
¦ÛËÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÖËØÃÕÊÕ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝËÖÇÔÇÑ¦ÓÖÚÕßÔËÃÚËÜÝÓÏÇ
ÚÇÏÔÃÇÍÏÇÄÒÎÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÄÒËÝÚÏÝÍËÔÏÁÝËÃÚËÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÍÏÇËÖÇÌÂÓËÚÕÖÇÒÏÄ
ÑÇÒÄÙÏÔËÓ¦ÚÇÏÔÃÇÚÕß¢ØÇÔÑ
¦ÖØÇ0[»ZH>VUKLYM\S3PML®ËÃÔÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÊÎÒÇÊÂÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÄÚË
ÖÕßÈÍÂÑËÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÍÇÖÂÛÎÑËÄÙÕÒÃÍËÝ ÇÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÚÎ
ÛËÜØÕÆÔÐËÖËØÇÙÓÁÔÎÑÇÏÍÒßÑËØÂÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÊÃÔËÏÎÉÂÌÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßÄÖÕßÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÈÒÁÖËÚÇÏÑÇÏÐÇÔÇÈÒÁÖË-

ÚÇÏ¬ÏËÃÔÇÏÓÏÇÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÚÇÏÔÃÇ"¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÇßÚÂÎÚÇÏÔÃÇÚÕß¢ØÇÔÑ ¦ÖØÇÓË
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔÇÐËÖÁØÇÙÚÕ
¬àÁÏÓÝÚÏÕÆÇØÚËÃÔÇÏÎËÖÏÚÕÓÂÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ©ÂØÜÇÝÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÔÇÇßÚÕÑÚÕÔÂÙËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ©
ÌÆÒÇÑÇÝ¦ÍÍËÒÄÝÚÕßÖÕßÁÞËÏ
ÈÇÒÛËÃÔÇÚÕÔÙ×ÙËÏÓÇÝÕÊÎÍËÃ
ÙËÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÌÒÇÝÓÖÇÑÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÎÝàÜÂÝÖÕß
ÖÇØÇÒÃÍÕÔÇÞÇÛËÃÑÇÏÊËÃÞÔËÏ
ÖÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÏÞËÏØÄÚËØÎ
ÛÇÂÚÇÔÎàÜÂÙÚÎÓÏÑØÂÇßÚÂ
ÑÕÏÔÜÔÃÇË¦ÔÕÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÇßÚÄÞËÏØÇÝÊËÔËÃÞËÖÕÚÁÍËÔÔÎÛËÃ
ÔÙßÍÑÏÔËÃÇÑÄÓÎÚÕÖÇÒÏÄ²ÄÒÏ-

ÍÕßÔÚËÃÔÇÏÎ¦ÔËÙÎÖÕßÁÞËÏÓË
ÚÎÔËÔÚÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ÃÔÇÏÚÕÒÓÎØÄÃÙÜÝÙËÓÏÇÚÇÏÔÃÇ
ÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÎÑÇÒÕÙÆÔÎ
ÑÇÏÎÖÃÙÚÎÙÚÎàÜÂÑÇÏÎÙßÓÖÄÔÏÇÑÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÃÔÇÏÓÏÇÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÏÙÚÕØÃÇÙÇÔÖÇØÇÓÆÛÏÇÒÒ¦
ËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÈÕÒÂ
ÓËÎÛÏÑÄÊÃÊÇÍÓÇÇÖÄÓÏÇËÖÕÞÂ
ÖÕßÊËÔÔÚØËÖÄÚÇÔÑÇÔËÃÝÔÇÊÎÒ×ÙËÏÎÛÏÑÄÝÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÂØÜÇÝ©ÃÊÏÕÝÕ¢ØÇÔÑ ¦ÖØÇÁÒËÍË
ÄÚÏÂÚÇÔÎÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÚÇÏÔÃÇ
ÑÇÏÄÚÏÑ¦ÛË²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÚÎÔ
ÁÈÒËÖÇÔÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
¡ÇÝÛßÓÃàËÏÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÎ
È¦ÙÎÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÍÔÄÝÑÇÏÄÚÏÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÌËÛÕÆÓËÙÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÇÒÕÙÆÔÎ

¤£¢Ï¢¡Ï¡

¤£Ï£¤

Ï¡

É¹¿Áãº ...
£
Ä»äÏ¾®¿»äÏ¢·ÈÃÃ®Æä

££
ÈÂ¼´½¯ÏÏ

£¤
¸½¸åµÂ°ÀÈÏ

 Ï Ï Ï¥£ÏÃÄ¼äÏåÏÏååÏ
 Ï¤¢ÏÃÄ¼äÏåå
 Ï¥¤£ÏÃÄ¼äÏåå
¼ Â½¸¼´Ï´Â ÃÄ´Ã»äÏÏ¾¸Ä Ï½´¼Ï
Ï¾¸Ä Ïº¿ÆÂ¼å°´Ï½´¼Ï´¼Ç¿°·¼Ïå¸ÏÄÀÈäÏ»ÅÀÀ¼À³ä

¸¿¼½¯Ï°ÃÀ·ÀäÏÎÏ
¤£¢Ï¢¡Ï¡
º°ÀÈÏ»å»ÄÂ°ÀÈÏ Ï
ÄÂ±µÀ¾Àä Ï¸È½ÆÃ°´Ï

£¤ÏÄ»¾ Ï

½»¿ÀÅ¸Ã°´Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®ÆäÏ´°ÉÀÈ¿ÏÀ¼Ï»ÅÀÀ¼À°ÏÆ¾°¿´Ï´ÄÅ´°ÀÈ Ï¸ÆÂº°´Ï¡¼½À¾ ÀÈ
¦ÀÂÀºÂ´¹°¸äÏ¼ÁÂºÀäÏ¢·ÈÃÃ®ÆäÏ½»¿¼½ Ï¡¼±µ»ÏÆ¿ÃÄ´¿Ä¼¿°·ÀÈÏÀÃÄÀ³å¼´Ï¡¼±µ»ÏÆ¿ÃÄ´¿Ä¼¿°·ÀÈ Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®Æä
´®¾´ÏÏÀ³½¾¸äÏ¿·ÂÀ³¾´Ïå¸·À½¾®ÀÈäÏÀÈÃ¼½¯Ï¼å®¾¸¼´Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®ÆäÏÇ¸·¼´Ãå±äÏÆÄ¼ÃåÀ³ÏÄ´³ÂÀäÏ¤ ÂÄ´Â»äÏ
¼·´Ã½´¾°´ÏÀÈÃ¼½À³Ï´¼Ç¿¼·¼À³Ï¦Â¼ÃÄ°¿´Ï¦´Â´¾´å°·ÀÈÏ¼¸Âå»¿®´äÏÈÂ¼´½¯äÏ¡À»å´Ä¼½¯äÏ¾ÁÃÃ´äÏ®½¾´Ï¾¸ÈÅ¸Â°ÀÈ
Η παράσταση έχει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Προδημοτική Εκπαίδευση,
και ταξιδεύει σε Νηπιαγωγεία. Την παράσταση έχει παρακολουθήσει και συνιστά ανεπιφύλακτα για τα παιδιά ηλικίας 2-8 ετών,
η Παιδοψυχολόγος Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Η παράσταση ταξιδεύει επίσης σε Οργανωμένους Φορείς και Σύνολα.

Χορηγοί:

Χορηγός Επικοινωνίας:
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ΒΙΒΛΙΟ
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Χριστούγεννα, η πιο ονειρική εποχή
Δώδεκα βιβλία που θα ταξιδέψουν μικρά και μεγάλα παιδιά σε παραμυθένιους κόσμους την περίοδο των εορτών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Διαλέξαμε Ê×ÊËÑÇ ÈÏÈÒÃÇÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÂËÖÇÔËÑÊÄÛÎÑÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÍÏÇÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÓÏÑØÕÆÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÝÙÚÎÔÖ¦ÔÚÇÓÇÍËÓÁÔÎ
ÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÎÒÏÑÃÇÝÖÕß
ÒÁÍËÚÇÏ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ®

Σε δάσος μαγικό
ÙÙÝ¯ÔÇÔËÕÍÁÔÔÎÚÕÓÜØÄ
ÑÕÏÓ¦ÚÇÏËÑËÃ¬ÕÖØÕÙÁÞËÏÎÓÇÓ¦
ÚÕßÕÓÖÇÓÖ¦ÝÚÕßÑÏÁÔÇÇØÔÃ®
¡¦ÍÏÇÖÕßÛßÓ×ÔËÏÓËÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ
ÍÏÇÚÃÔßÞÚ×ÔËÏÔÜØÃÝ®ÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÓÁÙÇÙÚÕÄÔËÏØÕÚÎÍËÓ¦ÚÎÛÇÆÓÇÚÇÔÆÞÚÇÓËÚÇÇÍÍËÒ¦ÑÏÇÚÕÔá
ÇÙÃÒÎÚÇÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇÙËÑ¦ÛËÚÎÝ
ÈÂÓÇÚÕÊÁÔÚØÕÓËÚÕÇÙÚÁØÏÙÚÎÔ
ÑÕØßÌÂÚÕß¡ÏÇÇÖÒÂÏÊÁÇÚÎÝÏÕÒ¦ÔÚÇÝ¬ÙÏÇÓÖÄÑÇÒÕßÑÇÏÓÏÇÖÕÒÆ
ÍÒßÑÏ¦ËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÝÕÌÃÇÝ
¬ÕßÒÏ¦ÚÕßÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÚÎÍÏÕØÚÂ
ÙËÔßÞÚËØÏÔÂÕÔËÏØÏÑÂÖËØÏÊÏ¦ÈÇÙÎ
ÙËÓÇÍÏÑÄÊ¦ÙÕÝ¡¦ÍÏÇÙÚÕÊ¦ÙÕÝÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÍÁÔÔÜÔ®ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÖØÕÙÞÕÒÏÑÂÝÑÇÏ
ÖØ×ÏÓÎÝÙÞÕÒÏÑÂÝÎÒÏÑÃÇÝ
ÏÇÚÏÝÃÊÏËÝÎÒÏÑÃËÝÖØÕÚËÃÔÕßÓË
¦ÒÒÕÁÔÇÄÔËÏØÕ¶ÑÏËÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÏÝÍÏÕØÚÁÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÖÆÒÎÚÕßÕÔËÃØÕßÄÚÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÊÎÒÇÊÂÙÚÎÓÇÍËÃÇÊÏÇÚÎØËÃ
ÕÇÖÕÓÇÍËßÓÁÔÕÝÑÄÙÓÕÝÓÇÝÚÕ
©ÔËÏØÕ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ®ÕÏØÃÓËÝ
ÚÕß¢ÇÃÊÜÔÇ ßØÏÇÑÕÆÕÊÎÍÕÆÔÚÕÔ
ÖÇÞÕßÒÄ¶ÑÇÏÒÇÃÓÇØÍÕ¶áÇÙÃÒÎ
ÇÖÄÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÎÝËÖÃÓÕÔÎÝÓÇÓ¦ÝÙÚÎÔÕÔËÏØÕÖÇÍÃÊÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
ÖÇÏÊÏÑÄÑØËÈ¦ÚÏÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝËÓÖÒÁÑËÚÇÏÑÇÏËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔÁÚØÕ²ØÏÙÚÕÆÒÏÇ
ÓÕÏ¦àËÏÚ×ØÇÓËÉÎÚÄØÕÒÄ®ÁÒÇÙËÕ¦ÍÏÕÝÖØ×ÚÕÝÍÁÒÇÙËÆÙÚËØÇÎ
ÓÇÓ¦ÑÏ¦ÐÇÌÔÇÓËÝÙÚ»ÄÔËÏØÄÚÕßÝ
ÍÁÒÇÙÇÔÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦®

Ο Σάνι, η σουρικάτα
ÈØÇÈËßÓÁÔÎØËÚÇÔÃÊÇÓÏÒÏ
ÑØ¦ÈËÚÖÕÒÆÛÇÛÁÒÇÓËÛÇÊÕÆÓË
ÙËËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÑÇÏÚÕßÝ
ÆÑÕßÝ®ÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÔ
¦ÔÏÓÏÇÇÔÂÙßÞÎÇÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÚÎ
ÙÕßØÏÑ¦ÚÇÇÖÄÚÎÔÁØÎÓÕ ÇÒÇÞ¦ØÏÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏÚÕÔÙ¦ÑÕÚÕßÑÇÏ
ÐËÑÏÔ¦ËÏÔÇÈØËÏÁÔÇÓÁØÕÝÖÏÕÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÕ®ÏÈÒÃÕÙÕÌÏÙÚÏ-

ÑÁÓËÑÒÇÙÏÑÄÈØËÚÇÔÏÑÄÞÏÕÆÓÕØ
ÑÇÏÁÔÇÙÜØÄÖÕÖÇÖ®ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕ
²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÙÚÎÔÁØÎÓÕ®ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙË
ÄÒÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇÖÄÓÁÞØÏËÚ×Ô

Η δύναμη
της αγάπης
Δύο Ñ~ÌÐiK{KÜËÑÑÌ
³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(³ÑÐÌØU
.³tÑÜØ³¨{³ÈoÓuVÐÉ~ÉËÐÉ³È
ÈÙÑËÈÒÜÜÈÈoo¨Ñ×ÓÑ¨ËØ{Ñ~Ñ{
É{~o¨Ò×ii³iØ Ñ³ÑÜË.ÈViÐÉ³Ò×¨Ñi³
.Ö¨È{ÑÑ¨ÒVÛiÐÊ³¨i(ÑÑ~³ÑÑÙËÙÉ{
ÐÉÐÉoÒÜiÑ{ÚÑ³{~Ì³i³Ñ³ÐÉÜÙ{~Ì¨ÈÚÐÌ
ÉÌØÓÂTÈ{i³{~Ö
~É{ÐÓÈÙ{Ì³ÈiÐÑ³{Ò
³Ñ¨{³ÖoÉÑÑÌ³i
ËÑÙÉÜÉËÉ{iÉÈÑ{ÚiËÑåË³ÉÈ³Ñ³¨È×É¨Ì~Ñ{³tåÉËTÑÓÑ
ÌÉ{¨uÐ³×¨UÑË¨i{³¨Ó×³ ËÑÒ³É
~Ñ{ÉÜËÑÑ³¨{o{Ì
åÓÉ{Ð{Ñ¨ÑËÑVÑ{{ÌÙÂiÑÖ¨Ño{Ñ³iÙÖÑÐi
³ÈÉË¨È~Ñ{³iØÑoÒiØ$³¨ÌØÈ~¨È×É³Ñ{³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
ÉÜËÙÑiÉÑÒÜii³iØ
×¨ÒiØtÑÉËTÑuÉËÑ{
ÑÜØÈÓ¨TØj

Κρυμμένες εικόνες
¬Ç²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔ
ÞËÏÓ×ÔÇÑÇÏÎÙÞËÚÏÑÂÓßÛÕÒÕÍÃÇ
ÊÃÔËÏÇÌÕØÓÂÍÏÇÇÌÎÍÂÙËÏÝÖËØÏÖËÚËÏ×ÔÑÇÏËÐËØËßÔÂÙËÜÔÙÚÕ
ÞÏÄÔÏÑÇÏÚÕÔÖ¦ÍÕªÄÚØÇÕßÚ
Õßà¦ÔË¡ÖÁØÍÑËØÖÕßÚÎÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÒ¦ÇÖÄÚÕÇËÏÛÇÒÁÝËÏØÇÞÚÂØÏÚÜÔØÏÛÓ×Ô®ÚÕß²ÇÔÝ
¡¦ÍÑÔÕßÝÔÚÙËÔÙÓÖËØÍÑËØÌÚÏ¦ÞÔËÏ¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÞËÏÓ×ÔÇ®ÈØÇÈËÃÕÔÚËØÙËÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÈÃÓËÒÓÖÕßÑ®ÂÈÏÈÒÃÕÑØßÓÓÁÔÜÔ
ËÏÑÄÔÜÔ®ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÍ¦ÒÕßÙÞÂÓÇÚÕÝÞÜØÃÝÒÁÐËÏÝÓËËÏÑÄÔËÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÒÒÇÔÊÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕßËØ×ÔßÓÕß¡ÖÕÝÑÇÏÚÕß

Οι ρίμες του Φαίδωνα
Κυριακού οδηγούν
τον παχουλό και λαίμαργο Αϊ-Βασίλη από
την κουζίνα της μαμάς
στην ονειροπαγίδα πάνω
από το παιδικό κρεβάτι.

Η. Μ.

Ο Μάικλ Μορπούργκο Ñ×ioÉË³Ñ{ÐÉ³Ù{~Ì³È³¨ÌV³t{ÒÚ¨u³È,Ó{Ð³¨{o~Ø¨³iÓ~Ùi¬d

ÃÚËØ¡ÖØÃÍÑËÒ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÕßÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕßÖÕßËßØËÚÎØÏ¦àËÏÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ®ÑÇÏ
ÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂËÔÄÝËÔÂÒÏÑÇÕÎ
ÓÏÑØÄÝÂÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÙÚØÏÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔ×ØËÝÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÖØÄÙÜÖÇÑÇÏËÖÏÔÕ×ÔÚÇÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÖ¦ÔÜÙÚÏÝÞÕÔÚØÁÝÞÇØÚÕÔÁÔÏËÝÙËÒÃÊËÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÏÊÇÔÏÑÄÑÇÏÍÏÇÖÕÒÆÖÕÒÆ
ÓÏÑØÕÆÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ

Ο Ντίκενς παιδί
¡ËÕØÄÙÎÓÕÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
ÎÈØÇÈËßÓÁÔÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÒÁÔÎ
ÇÚÙÇÓ¦ÇÌÎÍËÃÚÇÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÎÝËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÚÕßÇÙÃÒÎ
ÕßÚÙÕÍÏ¦ÔÔÎÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÚÕß¬ÙÇØÒÝ§ÚÃÑËÔÝ ÇÒ¦²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÑÆØÏË§ÚÃÑËÔÝ®ËÔÇÒÒÇÍÂ
ËßÚßÞÃÇÊßÙÚßÞÃÇËßÚßÞÃÇÌÜÝ

ÙÑÕÚ¦ÊÏÌÜÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÎÙßÓÓËÚØÃÇÚÜÔÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÜÔÍÏÕØÚ×ÔÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝ
ÎÒÏÑÃÇÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕß
ËÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÓËÞÇØ¦ÓËÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÓËÙÑÒÎØÂÊßÙÚßÞÃÇÑÇÏÓË
ËÖ¦ÔÕÊÕËÔÚÁÒËÏÑÇÏÛØÃÇÓÈÕÚÎÝ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝ©ÓÏÑØÄÝ¬ÙÇØÒÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÖØ¦ÍÓÇÚÏÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÚÎÔÇÔËÓËÒÏ¦ÑÇÏÚÎ
ÛÇÒÖÜØÂØÍ¦ÙÚÎÑËßÖÄÙßÔÛÂÑËÝ
ÓËÙÇÏÜÔÏÑÁÝÍÏÇÔÇÐËÞØË×ÙËÏÑÇÏ
ÔÇÇÖÕÌßÒÇÑÃÙËÏÚÕÔÖÇÚÁØÇÑÇÏ
ÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÙÛÁÔÕÝÑÇÏ
ÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕßÚÕÔÁÑÇÔÇÔÇÖÇØ¦ÓÏÒÒÕÇÌÎÍÎÚÂ

Η γιαγιά και οι «τζιμτζάμες»
©ÈËÚËØ¦ÔÕÝ¡¦ÏÑÒ¡ÕØÖÕÆØÍÑÕÇÌÎÍËÃÚÇÏÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÓÕ-

ÔÇÊÏÑÄÚØÄÖÕÚÕÔ²ÏÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ®
ÚÕßÑÇØÚÕßÔÃÙÚÇªÁÏÓÕÔÚ¡ÖØÏÍÑÝ
ÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎ  ¦ÔÚËÄÓÜÝ
Ê×ØÕÙÚÕÔËÇßÚÄÙÇÝÑÇÏÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÇÝÑÇÏÚÕÌÏÒÓÚÕß ÖÕß
ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÕËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÖØÏÍÑÝÐËÑÏÔ¦ÓË
ÇÌÎÍÎÚÂÚÕÔ§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖÄÕßÏ
ÑÇÏËÆÑÕÒÇÚÕÈØÃÙÑËÚËÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÍÍËÒÏÑÂÇØÒ¦ÙÎÓËÚÇÌØ¦àËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄÚÕß
ÓËÓÏÇÍÒ×ÙÙÇàÎÒËßÚÂÖÇÒÒÄÓËÔÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏËÝ
ÞÕßÞÕßÚÃàÕßÔ®ÕÏÒÄÌÕÏÚÕßÞËØÙÄÚÕÖÕß®ËÃÔÇÏÑßÓÇÚÏÙÚÕÃ®ÑÇÏ
ÎÍÏÇÍÏ¦ÒÁËÏÚÏÝÖÏÚà¦ÓËÝÚàÏÓÚà¦ÓËÝ®ßÚÂÎÍÏÇÍÏ¦ËÃÔÇÏÑÇÏ
ÎÈÇÙÏÑÂÙßÔÁÔÕÞÕÝÚÕßÓÏÑØÕÆ
¬àÁÏÓÝÇÌÕÆÓÕÏØ¦àËÚÇÏÚÎÓÇÍÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÖÚÂÙÎÝÓËÚÕÔ²ÏÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÒËÃÔËÏ

ÚÕÓ¦ÚÏÙÚÏÝÓÏÑØÁÝÇÔÇÍÔ×ÙÚØÏËÝÑÇÏÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ!
ÇÌÕÆÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÎÔÚØÁÒÇÑÇÏ
ÎÍÏÇÍÏ¦ËÑÖØÕÙÜÖ×ÔÚÇÝÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔËÔÎÒÃÑÜÔ¦ØÇÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝÇßÚÄÝËÃÔÇÏÊÏÇÖËØÇÚÄÝÇÖÄ
ÚÎÓÇÍËÃÇÑÇÏÚÕÄÔËÏØÕ¬ÕÇØÞÏÑÄ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÖØÏÍÑÝËÃÔÇÏËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÊÃÞÜÝÒÄÍÏÇ
ÊÃÞÜÝÍÏÇÍÏ¦ÊÃÞÜÝ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
ÑÇÏÊÃÞÜÝÑÇÓÏ¦ÊÏ¦ÛËÙÎÍÏÇÑÇÒÄ
ÑÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÚÁÒÕÝ
¬Ç²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÔÚÇÏÔÃÇÑÇÏÕ¡ÕØÖÕÆØÍÑÕ
ÚÕÙÚØÁÌËÏÙÚÇÛËØ¦ËÖÃÚÕËÕØÚÇÙÚÏÑÄÚËØÕÔÑÇÏÚÕÖÒÁÕÔÇÏÙÏÄÊÕÐÕÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÚÎÍÏÇÍÏ¦
ÑßØÃÜÝÄÓÜÝÚÕÔÚØÇßÒÏÙÓÄÚÕß
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÔ
ÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÏÙÞËÊÄÔÎÖÚÂÙÎÓË
ÚÕÔ²ÏÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÄÙÕÌÕÈËØÕÃ

ÇßÚÕÃÕÏØËÚÇÔÕÃÖÕßÊßÔÇÓÏÑ¦
ÙßÔËÞÃàÕßÔÇÖÄÖÁÔÇÙËÖÁÔÇÚÎÔ
ÖÇØÇÓßÛÁÔÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎ

Τα ασημένια πατίνια
¬ÕÇËÏÛÇÒÁÝÓÖËÙÚÙÁÒËØÚÎÝ
¡ÁØÏ¡ÁÏÖÝ§ÚÕÔÚà 
¬ÇÇÙÎÓÁÔÏÇÖÇÚÃÔÏÇ®ÖÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÂÛÎÑËÖÕÒÒÇÖÒ×ÝÜÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÓÏÕÆàÏÑÇÒÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÃÔÚÔËáÏÕÆÓËÚ ÑÇÏ
ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕ+PZUL`*OHUULS
 ÊÏÇÙÑËß¦àËÏÑÇÏÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÍÒÇÌßØ¦ÎÈØÇÈËßÓÁÔÎËÖÃÙÎÝ
¡ÇØÃÇÇÖÇÍÏ¦ÔÔÎËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÝ¡ßØÚ×ÝËÒÎÈÕØÏ¦ÑÇÏ
ÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÙÚÂÙÏÓÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÍËÏ×ÔÕßÔÇßÚÂÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÊÏÇÙÑËßÂÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÍÏÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÜÔÖØ×ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÓËÙÇÃÜÔÚ¦ÐËÜÔÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆ

Το κλασικό «κοριτσάκι με τα σπίρτα»
Η Τσέχα ËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕÝ ÈËÚ¦ÇÙÄÌÙÑÇËÍÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎßÉÎÒÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÎÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÎÝÑÇÏÈØÇÈËÆÛÎÑËÚÕ ÓË
ÚÕÈØÇÈËÃÕÔÚËØÙËÔÍÏÇËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕÖÇÏÊÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¡Ë
ÚÎÊËÆÚËØÎÁÑÊÕÙÎÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆ
ÖÇØÇÓßÛÏÕÆ¬ÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÓËÚÇ
ÙÖÃØÚÇ®ÎÖØ×ÚÎËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÂÚÇÔÙÆÍÞØÕÔÎÓËÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÖØÜÚÕÚÆÖÕßÚÕÁÞÕßÓËÇÖÄÌÁÚÕÝ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÇßÚÄÚÕ
ÓÏÑØÄÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ¬ÇÍßÓÔ¦
Ê¦ÞÚßÒÇÚÜÔÖÕÊÏ×ÔÚÕßÓÏÑØÕÆ
ÑÕØÏÚÙÏÕÆÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ®ËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑ¦ÓËÚÇÙÖÃØÚÇÄÖÜÝ
ÙßÔÕÓÏÒËÃÙÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÚÕÕÊßÔÎØÄÑØÆÕÓËÚÎÔÖÇØÎÍÕØÎÚÏÑÂÌÒÄÍÇÚÕÈ¦ÙÇÔÕÚÕßÊØÄÓÕßÓËÚÎÛÇÔ¦ÙÏÓÎÒÆÚØÜÙÎ
ÖÕßÕÊÎÍËÃÉÎÒ¦ÙÚ»ÇÙÚÁØÏÇ
©ÏÍÔÜÙÚÕÃÑÇÏÓÎËÐÇÏØËÚÁÕÏ

Στο «Παγοτέρας»,
ένα θηλυκό χαμίνι
του 19ου αι., μια παλαβιάρα καθαρίστρια
και ένας τρελός επιστήμων ζωντανεύουν ένα
παλαιολιθικό μαμούθ.
§ÚÁÏÈÏÔÚ©ßÃÒÏÇÓÝÒÇÚØÁÉÇÓË
ÚÕÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÎÑÒÁÌÚØÇ®
ÑÇÏ¬ÄÔÏªÕÝÒÇÚØÁÉÇÓËÕÓÕÃÜÝÚÕÁÒÜÚÕÍÏÕÍÏÄÓÕß®
ÓÇÝÞÇØÃàÕßÔÓÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÓË
ÓËÍ¦ÒÎÊÄÙÎÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ÕÖÇÍÕÚÁØÇÝ®
ÁÔÇÒÕÔÊØÁàÏÑÕÛÎÒßÑÄÞÇÓÃÔÏ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÓÏÇÖÇÒÇÈÏ¦ØÇÍËØÇÙÓÁÔÎÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇÑÇÏ
ÁÔÇÝÚØËÒÄÝËÖÏÙÚÂÓÜÔàÜÔÚÇÔËÆÕßÔÁÔÇÖÇÒÇÏÕÒÏÛÏÑÄÓÇÓÕÆÛ

ÙÚÕÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÖÇØÇÓßÛÁÔÏÕ
ÔÚËÑÄØÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕß¢ßÙÏÑÂÝÙÚÕØÃÇÝ¡ÁÞØÏÎ
ßÖÄÛËÙÎÔÇÙÚËÌÛËÃÓËËÖÏÚßÞÃÇ
ÑÇÏÚÏÓÁÝÇÖÄÚÕÞÁØÏÚÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÏÑÚ×ØÏÇÝÙÚÇÇÔ¦ÑÚÕØÇÚÕß¡Ö¦ÑÏÍÞÇÓÛÇÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÁÔÇÛßËÒÒ×ÊËÝÚÇÐÃÊÏÓË
ÚÕÛØßÒÏÑÄÙÑÇØÃÃÑÚÕØß®ÚÕß
§ÁÒÙÕÔÖØÕÝÚÕÔÄØËÏÕÄÒÕ
¡ÖÕØËÃÔÇÚÕÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÔ²ÏÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ®
ÙËÖÕÒÆÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ËÔ×ÓË
ËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÛÇÚÕÊÏÇÈ¦ÙÕßÔ
ÓÄÔÇÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÇÖÄÚÎÔqÊÎÓÕÚÏÑÕÆÑÇÏ¦ÔÜ

Το «Πνεύμα του Χιονιού»

 §ÕØÈÎÍÃÊÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇÏÊÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¡¦ÍÏÇÕÆÔÚË
ÂÊÎÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚÎÝ
ÈÏÈÒÃÕÍÏÇËÔÂÒÏÑËÝÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÓËÒÏÙÙ×Ô®ÚÕÒÓ¦ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÙÚÕÊÏÑÄÚÎÝÔËÆÓÇ

ÚÕß²ÏÕÔÏÕÆ®ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÖØÜÚÕÚÆÖÕßÚÕÖÁÔÛÕÝÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÚÕÖÁÔÛÕÝÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÓÏÇÝËÌÂÈÕßÜÝËÖÃÑËÔÚØÕ
ÚÎÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÝ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÎÝËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕß3PZH(PZH[VÚÕÔËÆÓÇ
ÚÕßÞÏÕÔÏÕÆ®ÖØÕÞÜØ¦ÂÖÏÇÇÒÒ¦
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕß
ÖÄÔÕßÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÈÏÜÛËÃÑÇÏ
ÄÞÏÔÇÖÇØÇÓËØÏÙÚËÃÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÎàÜÂÔÇÙßÔËÞÃÙËÏËÔ
ËÃÔÇÏÓßÙÚÏÑÄÄÚÏÕÏÍÏÕØÚÁÝÑÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÎÑÇÚËÐÕÞÂÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÍÏÕØÚÂÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÙÑÏ¦àÕÔÚÇÏÑ¦ÛËÚÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄÚÕ
È¦ØÕÝÓÏÇÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÕÆÔÚËÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÍÏÇÓËÍ¦ÒÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏËÌÂÈÕßÝ
ÇÔÇÚÁÓÔËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÉßÞÂÝÔÇÖËÔÛÂÙËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÍÏÕØÚ¦ÙËÏÔÇÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙËÏ

Με τη δεύτερηÓ~Ùi³È~ÜÑ{~ÖÑ¨ÑÐÈÚ{Öt0~¨{³Ò~{ÐÉ³ÑË¨³Ñu
ÓTÈÐÉÑÌ×Ó³Ø~Ñ{ÒÜ{³ÑTÓ¨{ÑÐÑØÑÈ³Ì³Ð{~¨ÌÑ¨{³Ö¨oiÐÑ
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Οταν η κοινωνία εγκλωβίζεται στα στερεότυπα
Η Άννα Γιαγκιώζη μιλάει στην «Κ» για το «One for Sorrow», της Κορντίλια Λιν, που ανεβαίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Εγκώμιο
ÙÚÇÙÞÕÒËÃÇËÃÚËÖ×ÝÓËÍÇÒ×ÔÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÖÕßËÔ×ÁÞÕßÔ
ÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÚÏÝÛ¦ÉÕßÔÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔ
ÔÇÈØÕßÔÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÛÇÓÖÕØÁÙËÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÔÇÖÒÎØ×ÔËÏ
ÚÇÁÐÕÊÇÍÏÇÔÇÙßÔÚÎØÎÛËÃÇßÚÄ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑØ¦ÚÕÝÚÜÔÊßÔÇÚ×Ô

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Θεατρική ©Ó¦ÊÇ¡ÇØÃÇÝ ÇØÕÒÃÊÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßWYVQLJ[©§ßÔÇÃÑËÝ ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ
ÍÑ×ÓÏÕÙËÖÇÔËÒÒÂÔÏÇÖØ×ÚÎ
ÚÕÁØÍÕÚÎÝØËÚÇÔÃÊÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÕØÔÚÃÒÏÇÏÔ6ULMVY:VYYV^®
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ¡ÇØÃÇÝÄÒÎÝ ÇØÕÒÃÊÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕÁØÍÕÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÙÆÍÞØÕÔÇÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÛÁÓÇÚÕß
ØÇÚÙÏÙÓÕÆÚÎÝÐËÔÕÌÕÈÃÇÝÚÎÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÑÇÏÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÕß
ÌÄÈÕßÚÕßÑÄÙÓÕßÚÜÔÓÃÔÚÏÇÑÇÏ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÕØÛÄÚÎÚÇÝÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÍËÔË×ÔÑÇÏÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÏÊËÕÒÕÍÏ×ÔÚÎÔ ®Î³ÔÔÇ
ÏÇÍÑÏ×àÎÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ
´ÓÓÇÚÕÔÕÖÕÃÕËÔÙÇØÑ×ÔËÏÁËÏ
ÄÚÏÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕßÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÌÄÈÕßÑÇÏÎÑÕßÒÚÕÆØÇÖÕß
ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕ¿ÙÕÍÏÇ
ÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÙÑÄÒÒÎÙÂÚÎÝÙËÙÚËØËÄÚßÖÇ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÍÏ»ÇßÚÄËßÛÆÔÕÔÚÇÏÕÏ
ÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔÕÏÛËÙÓÕÃÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÇÔÚÃÔÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÓËÚÎÔ
Ö¦ØÕÊÕÚÜÔÞØÄÔÜÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÏÓÕÏØÕÒÇÚØÏÑÕÃËÐßÓÔ×ÔÚÇÝÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÓÄÑÇÏÇÖÕÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÔÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃ®
–Άννα, ποιος είναι ο ρόλος σου
στο έργο;
¶±ÖÕÊÆÕÓÇÏÚÎÔ´ÓÓÇÓÎÚÁØÇÊÆÕÑÕØÏÚÙÏ×ÔÊÏÑÎÍÄØÕÙÚÕ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÖØ×ÎÔÏÊËÇÒÃÙÚØÏÇ
ÑÇÏÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÁÔÇÌÏÒËÒËÆÛËØÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄ¦ÚÕÓÕ

«Το πιο σημαντικό
που διαπραγματεύεται
το έργο είναι η γλώσσα
του φόβου και η κουλτούρα που ενισχύεται
από τον φόβο», λέει
η Άννα Γιαγκιώζη.

–Ποια είναι η θέση της γυναίκας
ηθοποιού στο κυπριακό θέατρο;
¶ÛÁÙÎÚÎÝËÃÔÇÏÓËÏÕÔËÑÚÏÑÂ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÁÔÇÔÇÔÊØÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÞ×ØÕÄÙËÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÈÒÁÖËÚËÔÇÑØÇÚ¦ÔËÚÇÎÔÃÇÂÔÇ
ÚÕßÝÊÃÔËÚÇÏÈÂÓÇÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ"´ÔÇËØ×ÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÌÂÔÜÔÇÚÕÇÖÇÔÚÂÙËÚËËÙËÃÝ
ÇÏÛÇÙÇÝàÎÚÂÙÜÔÇÑÕÏÚ¦ÐËÚË
ÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÚÏÝÞÇØÏÙÚÏÑÁÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÑÒËÃÔÕßÔËÚÇÙÚÄÓÇÚÇ

–Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο, άρα είναι πιο εύκολο να το
«διαβάσεις» υποκριτικά;
¶´ÔÇÁØÍÕÍÏÇÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÊÆÙÑÕÒÕËÃÚËËÃÔÇÏ
ÙÆÍÞØÕÔÕËÃÚËÑÒÇÙÏÑÄ¬ÕÓÄÔÕ
ËÆÑÕÒÕÙÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÁØÍÇËÃÔÇÏ
ÖÜÝÁÞÕßÓËÈÏÜÓÇÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÑÇÏÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÙËÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ
–Έργα όπως το «One for Sorrow»
είναι κατάλληλες ευκαιρίες για
συζήτηση, τι πιστεύεις ότι το κάνει ξεχωριστό;
¶ËÜØ×ÖÜÝÕØÄÒÕÝÍËÔÏÑ¦ÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏÔÇÖØÕÑÇÒËÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÖÁØÇÔÚÎÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ
ÑÇÏÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÊÏ¦ÌÕØËÝÕÖÚÏÑÁÝÚÕ6ULMVY:VYYV^®ÁÞÕßÓË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÕÆÓËÛÁÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÕØÇÚÙÏÙÓÄÝÎÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÛÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÓÖÕØËÃÔÇËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÓÏÇ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÙËÇßÚÂÔÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝÚßÖÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝÍËÔË×Ô
ÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÙÚÎàÜÂÓÇÝ
ÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕß
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÎ
ÍÒ×ÙÙÇÚÕßÌÄÈÕßÑÇÏÎÑÕßÒÚÕÆØÇÖÕßËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕ

Το έργοt!_k¦-¦¦ÀuÑÓKi~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³~ÑÜ~ÑË¨{³È¸Æd³ÚÓÑ³¨+Ã>º¦²³ÙËVÐÉ³ÒÑÌÑÒÚÉi³iÈoo¨Ñ×ÓÑVÑ×Ö³¨ioÖÐÉT¨Ì³iØÉËTÉÑÉÐiÚÉË³K¨ÑKÉË&x²_¦
–Μπορείς να διακινδυνέψεις απάντηση στο ερώτημα θα είχαμε
«πόρτες ανοικτές» στην Κύπρο
σε περίπτωση Μπατακλάν ή Στρασβούργου;
¶ÖÄÚÎÓÏÇÇØÛØ×ÔÜËÆÑÕÒÇ
ÚÕÄÞÏÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÙÇÔÒÇÄÝ
ÁÞÕßÓËÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÑÇÏÁÞÕßÓËÊËÃÐËÏ
ÚÎÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÎÓÇÞÎÚÏÑÄÚÎÚ¦ÓÇÝ¬×ØÇÄÓÜÝÕÌÄÈÕÝ
ÊËÔÐÁØÜÖ×ÝÒËÏÚÕßØÍËÃÙÚÕÔÑ¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕÐËÞÜØÏÙÚ¦ ÇÏËÍ×
Ú×ØÇÒÁÜÖÜÝÛÇÚÎÔ¦ÔÕÏÍÇÚÎÔ

ÖÄØÚÇÙÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕßÌÄÈÕß¯
¬ÏÛÇÁÑÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊËÔÐÁØÜ

ÇßÚÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔ

–Χωράει χιούμορ σε μια τρομοκρατική επίθεση;
¶ÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÙËÑÇÓÃÇÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÊËÔÞÜØ¦ËÏÞÏÕÆÓÕØËÇÚØÏÑÂÇÊËÃÇÄÓÜÝÔÇÏ
±Ö¦ØÞËÏÇØÑËÚÄÞÏÕÆÓÕØÔÓÁØËÏ
ÌÒËÍÓÇÚÏÑÄ¬ÕÞÏÕÆÓÕØßÖ¦ØÞËÏ
ÍËÔÏÑ¦ÙÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝ
¿ÞÏÙËÇßÚÂÑÇÛ»ÇßÚÂÚÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎßÚÂËÃÔÇÏÎ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÚÕßÝÖÁÔÚË

Απαρχαιωμένοι θεσμοί
–Η κυπριακή κοινωνία είναι προσκολλημένη σε πολλά στερεότυπα, τι νομίζεις ότι φταίει γι’ αυτό;
¶©ÏÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔÕÏÛËÙÓÕÃÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÚÃÔÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÜÔÞØÄÔÜÔ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÏÓÕÏØÕÒÇÚØÏÑÕÃËÐßÓÔ×ÔÚÇÝÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÓÄ
ÑÇÏÇÖÕÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝ
ÔÇËÐËÒÏÞÛËÃËÃÚËÚÏÊÏÊ¦ÙÑËÚÇÏ

–Τι κρατάς από τον ρόλο σου;
¶ËÔÐÁØÜÇÑÄÓÇÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÛÇÓÕßÌÇÔËØÜÛËÃÓËÚ¦ÚÕ
ÖÁØÇÝÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÑØÇÚ¦ÜÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÓÇÝÑÇÏÇÔßÖÕÓÕÔ×ÔÇ
ÍËÔÔÂÙÕßÓË®ÄÒÕÏÓÇàÃÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝÚÕßÓÂÔÇ

Πληροφορίες: «One for
-¦¦ÀuV³iØ¨³ËÜ{Ñ{V
o~Ð{V(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V o~Ð{
(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V ÓÑØ o~ÐiØ
dV o~ÐiVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
¸¸V¸´V¸¬V¸dV´ÆÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ{¸V
mÑÈÑ¨ËÈ³{Ød´Æ.³{Ø¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ{lÑÈÑ¨ËÈ³{Ø¬ÐÐ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η κάμερα
στα άδυτα
του Βατικανού
Ο Φερνάντο Μεϊρέλες «ζωντανεύει»
την παπική διαδοχή το 2013
Οι Δύο Πάπες ###½
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: 'É¨Ò³ÉÍ¨ÓÜÉØ
Ερμηνείες: 0ÇÌÑÚÑ(¨Ò{ØV

å³{Ì~{ØVÈÒ{ÖT{
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο δημιουργός ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÖÏÇÄÒÎÝÚÕßËÕÆ®¢ËØÔ¦ÔÚÕ¡ËáØÁÒËÝÖÇÃØÔËÏÚÕÞØÃÙÓÇÇÖÄÚÕ
5L[MSP_ÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕ
ÚØÃÚÕÌÏÒÓÊÏËÑÊÏÑÎÚÂÓËÚ¦ÚÕÔ
ØÒÇÔÊÄ®ÑÇÏÚÎÔÙÚÕØÃÇÍ¦ÓÕß®ÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÍÏÇÚÇÌËÚÏÔ¦©ÙÑÇØËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÇ
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÈÇÙÏÙÓÁÔÕÝÙÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÖÇÖÏÑÂÝÊÏÇÊÕÞÂÝÚÕ
ÚÇÏÔÃÇÐËÑÏÔ¦ÓËÚÏÝÍÔÜÙÚÁÝ
ÙÑÎÔÁÝÚÕß ÕÔÑÒ¦ÈÏÕßÚÎÔËÖÇÆØÏÕÔÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÕß¦ÖÇÜ¦ÔÔÎÇÆÒÕßqÉÎÌÕÌÕØÃÇÁÞËÏ
ÍÏÇÈÇÙÏÑÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÚÕÔÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÂØÍËÔÚÏÔÄÑÇØÊÏÔ¦ÒÏÕ¡ÖËØÍÑÄÒÏÕØ¦ÏÝÑÇÏÚÕÔ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄËØÓÇÔÄËÔÁÊÏÑÚÕ
²ÄÖÑÏÔÝÕÕÖÕÃÕÝÑÇÏÛÇÇÔËÈËÃ
ÚËÒÏÑ¦ÙÚÕÔÛØÄÔÕØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÑÇÏÓËÚÕÔ¦ÖÇËÐÇÙÛËÔÎÓÁÔÕÕ¡ÖËØÍÑÄÒÏÕËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÕÇÚÏÑÇÔÄÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
àÎÚÂÙËÏÚÎÔ¦ÊËÏÇÍÏÇÔÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÎÛËÃ©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÙßàÎÚÕÆÔ
ÑÇÏÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÔÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÙÚÎÓÇÑØ¦ÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝ ÇÛÕÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
¬ÕÊØ¦ÓÇÖÕßÖÇÃàËÚÇÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÏÝÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÊÃÔËÏÚÎÔÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÁÔÚÕÔÇÛËÇÚØÏÑÕÆ
ÌÏÒÓÓËËÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕÏÞËÃÇÊØÇ-

ΡΙΚ1
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ΡΙΚ2

ÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏ
ÊÆÕËÐÇÏØËÚÏÑÕÆÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
¬àÄÔÇÛÇÔØ¦ÏÝÑÇÏÔÚÕÔÏ²ÄÖÑÏÔÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÎÌÂÓÎÚÕßÝ
ÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÝÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÊÃÊßÓÕÖÕßÇÍÜÔÃàËÚÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑ¦
ÓÁÞØÏÝËÙÞ¦ÚÜÔ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÚÕß
ÔÚÕÔÏ¡ÇÑ ¦ØÚËÔÖÏÕÙÑÕÚËÏÔÂ×ØÇ®ËÃÔÇÏÇÔ¦ÙÚÏÍÓÁÝÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄËÃÚËÙÚÎÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÂ
ËÃÚËÙÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÚÕßÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
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Το Netflix βάζει ένα... χεράκι στο animation
Εχασα το σώμα μου ###½
ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (2019)
Σκηνοθεσία: =É¨ÉÐËÜÑÓ
Ερμηνείες: Ñ~ËÐ'Ñ¨ËØV

{~³ÈÒ¨³{ÈÒV{¨{ÒÐÈË×

Ενα χέρι... ¨³Ño{³ÉË³
×{ÜÐ³È=É¨ÉÐËÜÑÓ
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Tα νέα του ANT1
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Το γαλλικό HUPTH[PVUÈØÇÈËßÓÁÔÕÑÇÏÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ÇÔÔ×ÔËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÍÏÇÑ¦ÖÜÝÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÇÏÊÏ¦ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÛËÙÎÚÕß5L[MSP_
ÔÇÊ×ÙËÏÞ×ØÕÑÇÏÙÚÕÑÏÔÕÆÓËÔÕ
ÙÞÁÊÏÕÖÁØÇÇÖÄÚÇÂÊÎÖÕÒÆÊÎÓÕÌÏÒÂÖÇÏÊÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚ¦ÚÕß
©ËØËÓÃ ÒÇÖÁÔÓÇÝÙßÙÚÂÔËÏ
ÓÏÇØÕÓÇÔÚÏÑ¦ÄÓÕØÌÎÄÙÕÑÇÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÏÙÚÕØÃÇÎÕÖÕÃÇÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÓËÓÏÇÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇ!ÔÇÝ
ÔËÇØÄÝÈØÃÙÑËÚÇÏÇÏÓÄÌßØÚÕÝÙÚÕ
ÁÊÇÌÕÝÔÇÑÕÏÚ¦ËÏÙÕÑÇØÏÙÓÁÔÕÝÚÕ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τα βιβλία που ξεχώρισαν οι εκδότες
Ποια από όσα διάβασαν προτείνουν στους αναγνώστες της «Κ» δεκατέσσερις από τους πιο επιτυχημένους Ελληνες του χώρου

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΡΑΧΗΛ ΚΑΠΟΝ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΚΑΝΑ

ΦΑΙΔΩΝ Γ. Λ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

É~ÙÌÉ{ØÑ³Ñ{³i

É~ÙÌÉ{ØÑÌ

É~ÙÌÉ{ØÉÜÒ{

É~ÙÌÉ{Ø 4,å.å

É~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ

É~ÙÌÉ{Ø0¨ÑÈÜÌØ

É~ÙÌÉ{ØÒ³³¨

Οραμα βαθύ,
διαπεραστικό

Μια διεισδυτική «Προφητικό»
διαδρομή
και πολιτικό

Ανατριχιαστικά
επίκαιρος

Κατανοώντας
το Brexit

«Καλούμε
τον δαίμονα»;

H φύση
εκδικείται

ΛΑΣΛΟ ΚΡΑΣΝΟΧΟΡΚΑΪ
Η Σέιομπο πέρασε από εκεί κάτω
μτφρ. Μανουέλα Μπέρκι
εκδ. Πόλις

STUART KELLY
Το βιβλίο των χαμένων βιβλίων
μτφρ. Δημήτρης Ελευθεράκης
εκδ. Πατάκη

ΜΙΣΕΛ ΟΥΕΛΜΠΕΚ
Σεροτονίνη
μτφρ. Γιώργος Καράμπελας
εκδ. Εστία

ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ
Η πολιτική ως κάλεσμα
και επάγγελμα
μτφρ. Κώστας Κουτσουρέλης
εκδ. Δώμα

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΚΟΟΥ
Μέση Αγγλία
μτφρ. Αλκηστις Τριμπέρη
εκδ. Πόλις

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
Προσχέδιο - Οι εξελικτικές ρίζες
μιας καλής κοινωνίας
εκδ. Κάτοπτρο

ΧΕΝΡΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΘΟΡΟ
Walden ή η ζωή στο δάσος
μτφρ. Βασίλης Αθανασιάδης
εκδ. Κέδρος

Είναι ÑØÃÙÏÓÕÁÔÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÔÇËÑÊÃÊËÚÇÏÓËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇÖÄÁÔÇÔËÑÊÄÚÎßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
©ÆÍÍØÕß¦ÙÒÕ ØÇÙÔÇÞÕØÑ¦ÏÑÇÏÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÄÒÏÝ
¬ÕÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÁÏÕÓÖÕÖÁØÇÙËÇÖÄËÑËÃ
Ñ¦ÚÜ®ÁÞËÏÓËÚÇÌØÇÙÚËÃ
¦ÉÕÍÇÇÖÄÚÎ¡ÇÔÕßÁÒÇ
¡ÖÁØÑÏÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÕ
ÖØÜÚÄÚßÖÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÊËÑÇËÖÚ¦ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÖ¦ÔÜÙÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏ
ÚÎÔ¦ØØÎÑÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÓË
ÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ¬ÕÆÌÕÝÚÕß
ØÇÙÔÇÞÕØÑ¦ÏËÃÔÇÏÖËØÃÚËÞÔÕÑÇÏÏÒÏÍÍÏ×ÊËÝÚÕÄØÇÓ¦
ÚÕßÈÇÛÆÑÇÏÊÏÇÖËØÇÙÚÏÑÄ

Διαβάζοντας¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÜÔ
ÞÇÓÁÔÜÔÈÏÈÒÃÜÔ®ÚÕß
:[\HY[2LSS`ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇ
ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÙËÓÏÇÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÙËÁÔÇÔ
ÍÕÎÚËßÚÏÑÄÓÇÑÇÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÞÇÓÁÔÕÑÄÙÓÕËÑÏÔ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÔ©ÓÎØÕÑÇÏÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÓÁÞØÏÚÎÃÒÈÏÇÒÇÛ
ÑÇÏÚÕÔÕØàËØÁÑÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÁØÍÇÑÇÏÇÖØÄÙÓËÔËÝ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÓÇàÃÓËÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÖËÏÒÕÆÔÑÇÏÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎËÑÒËÃÉËÏ!ÇÖÄÚÎÔ¦ÍÔÕÏÇ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÁÜÝ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝ
ÑÇÏÚÕÔÌÇÔÇÚÏÙÓÄ

ΚάθεÔÁÕÈÏÈÒÃÕÚÕß©ßËÒÓÖÁÑËÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÊßÙ×ÖÎÚÕÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝÚÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÕßÓËÙÂÒÏÑÕßÒËßÑÕÆ
¦ÔÚØÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÞÇÓÁÔÕÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÄÖÕßÄÒÇÚÇÖØÕÔÄÓÏ¦ÚÕß
ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÕßÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÏ
ÈÒÁÖËÏÜÝÓÄÔÕÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÄÙÕÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÎÈÇÛÏ¦
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊßÇÊÏÑÂÇÍ¦ÖÎÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÖØÕÌÎÚÏÑÄ®ÈÕßÚÎÍÓÁÔÕ
ÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÑÇÏÚËÒÏÑ¦
ÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕËÍÑ×ÓÏÕÙÚÎÔ
ÚØßÌËØÄÚÎÚÇ

Διάβασα ÚÎ¡ÁÙÎÍÍÒÃÇ®
ÚÕß¬àÄÔÇÛÇÔ ÄÕßÙÖÇØÚÇØÏÙÚÂÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÑßÔÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔÑÜÓÏÑÕÚØÇÍÏÑÂÈÇÛÏ¦ÍÍÒÃÇ®ÚÕÆ
ÙÂÓËØÇØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚÇÔÕËÃÝÖÒÂØÜÝÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
)YL_P[ÓÄÒÏÝÊÏÇÈ¦ÙËÏÝÇßÚÄ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏÑÇÛ×ÝËÃÓÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÑÕßÔÕÆÙÇÚÕÑËÌ¦ÒÏÈÒÁÖÕÔÚÇÝÓË
ÖÄÙÎÇÑØÃÈËÏÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ
ÄÕßÚÏÝØÃàËÝÚÕßÇÔÚÏÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÖÕßÊËÃÞÔËÏÔÇ
ÙÇØ×ÔËÏÚÎÔßØ×ÖÎ

Διάβασα ÚÕÑÇÛÎÒÜÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕØÕÙÞÁÊÏÕ©ÏËÐËÒÏÑÚÏÑÁÝØÃàËÝÓÏÇÝÑÇÒÂÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÚÕÆÖÒÁÕÔÙÎÓÇÃÔÕÔÚÕÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÙÚÕÞÇÙÚÂÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÌÆÙÎÝ§ÃÑÕÒÇÝ²ØÎÙÚ¦ÑÎÝ
ÕÑÃÓÏÕÖØÕÑÒÎÚÏÑÄËÖÃÑÇÏØÕÓËÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÆÌÕÝ
ÊËÔÇÌÂÔËÏÚÕÓßÇÒÄÙÕß
ÙËÎÙßÞÃÇØÕÙÜÖÏÑ¦ÓË
ÙßÔËÖÇÃØÔËÏÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝ
ÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ!ØÇÍËÑÇÒÕÆÓËÚÕÔÊÇÃÓÕÔÇ®"
Ï¦ÙÚÄÓÇÚÕÝ²ØÎÙÚ¦ÑÎÝ
ÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÇÙÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÄÓÇÝËÃÔÇÏÞÇØÇÍÓÁÔÕ
ÔÇÑÇÒÕÆÓËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ®
©ÚÏÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ

Με αφορμή ÓÏÇËÑÚËÔÂÇÔÇÌÕØ¦ÖÕßßÖÂØÞËÙËÁÔÇÖØÄÙÌÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß ÇÚÄÖÚØÕß
ÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÓËÒÕÆÓÕßÔÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÓËÙÕÑÇÒÄÑÇÏØÕÔÇ
ÐÇÔÇÍßØÃÙÜÙËÁÔÇÖÇÒÏÄÇÒÒ¦ÖÕÒßÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕ!ÚÕ
>HSKLUÂÎàÜÂÙÚÕÊ¦ÙÕÝ®
ÚÕß²ÁÔØÏÕØÄÃÔÇÏÍÕÎÚËßÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÙËËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÖÕßÖØÕÓÇÔÚËÆËÏÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÝ
ÓÇÝÇÖÄÚÕÔÌßÙÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÂÓËØÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ËÓËÃÝÈÏ×ÔÕßÓË
ÓÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÔÛØÜÖÕÍËÔÂ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇËÖÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÕßÕÖÕÃÕßÚÃÛËÚÇÏßÖÄÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÍÏÇÓËÚ¦ÚÕ

ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΤΑΚΗ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ

ΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΝΩΝΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

É~ÙÌÉ{Ø,Ê

É~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i

É~ÙÌÉ{Ø~Ñ¨Ø

É~ÙÌÉ{ØËTÜi

É~ÙÌÉ{ØåÜÉÂÒÙ¨É{Ñ

É~ÙÌÉ{Ø)ÈTo{ÌØ

É~ÙÌÉ{ØÉ³ÑËTÐ{

Δείτε τη ζωή
με άλλα μάτια

Επιστροφή
στο 1973

Η έκπληξη
της χρονιάς

Ιστορίες
Πολιτισμική
αυτοβιογραφία της επαρχίας

Απρόβλεπτος
κόσμος

Αληθινό
έργο τέχνης

ELIZABETH KUBLER ROSS
Πλησιάζοντας τον θάνατο.
Τα πέντε στάδια του πένθους
μτφρ. Βαγγέλης Προβιάς
εκδ. Ικαρος

ΙΑΣΩΝ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
Η προφορική ιστορία
της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου
εκδ. Καστανιώτη

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΙΝΓΚ
Ηπειρώτικο μοιρολόι
μτφρ. Αριστείδης Μαλλιαρός
εκδ. Δώμα

TONY JUDT
Το πανδοχείο της μνήμης
μτφρ. Γ. Καράμπελας,
Κ. Λιβιεράτος
εκδ. Αλεξάνδρεια

YUVAL NOA HARARI
21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα
μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης
εκδ. Αλεξάνδρεια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μαύρο νερό
εκδ. Κίχλη

Διαβάζω ÓËËÐÇÏØËÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÔØÕÌÕØÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÐÁÍËØÙÎÝÚÕß
ÕÒßÚËÞÔËÃÕß®ÙËËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆ¦ÙÕÔÇ²ÇÔÊØÏÔÕÆÓÏÇÓÔÎÓËÏ×ÊÎÙËÁÑÚÇÙÎÁÑÊÕÙÎÕ
ÚÃÚÒÕÝÓÕÆÁÌËØËÙÚÕÔÔÕß
ÚÕ7LVWSL»Z/PZ[VY`VM[OL
<UP[LK:[H[LZ®ÚÕß/V^HYK
APUU¦ÔÚÇÇÔÇØÜÚÏÄÓÕßÔ
ÖÕÆËÃÔÇÏÄÒÕÏÇßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÚ×ØÇÖÎÊ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÓÏÇÑÇÚÇÍØÇÌÂÙÚÎÔ¦ÒÒÎËÖÏÙÚØÁÌÜ
ÑÏËÍ×ËÑËÃÙÚÏÝÓÁØËÝÚÕß
»ÓÕßÔÁÐÏËÚ×ÔÑÇÏÔÕÓÃàÜÖÜÝÛßÓ¦ÓÇÏÚÎÓÁØÇ
ÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕßÃÔÇÏ
ÚÇÍËÔÁÛÒÏÇÚÎÝÒËÔÇÝÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÁÔÇÞØÄÔÕÓÏÑØÄÚËØÎÝ
ÇÊËÒÌÂÝÓÕßÑÇÏÎÚÕÆØÚÇ
ÚÎÝÊËÔÒÁËÏÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ

Το «Ηπειρώτικο μοιρολόι»ÚÕß
ØÃÙÚÕÌËØ ÏÔÍÑÂÚÇÔÎÌËÚÏÔÂÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂÁÑÖÒÎÐÎÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÕÚÁÊËÔ
ÌÇÔÚÇàÄÓÕßÔÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞÜØÁÙËÏÙË
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÚÄÙÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÁÞÜÇÍÇÖÂÙËÏÙÚÎ
àÜÂÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÙÆÔÊËÚÇ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ!ÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÏÝ
ÙßÒÒÕÍÁÝÚÎàÜÂÙÚÇÞÜØÏ¦
ÚÎÝÖËÃØÕßÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÌÆÙÎ¬×ØÇÓÁÔËÏÓÄÔÕÔÇ
ÚÕÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÙßÔÕÊËÃÇÑÒÇØÃÔÕßÑÇÏÒÃÍÕßÑÇÒÕÆÚÙÃÖÕßØÕß

Το 2019 ßÖÂØÐËÓÏÇÖÕÒÆÍÄÔÏÓÎËÑÊÕÚÏÑÂÞØÕÔÏ¦ÑÇÏ
ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÐËÞÜØÃÙËÏÑÇÔËÃÝÁÔÇÔ
ÓÄÔÕÚÃÚÒÕ¥ÙÚÄÙÕÔÕÓÃàÜÖÜÝÁÔÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÚÕÒÎÙÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ®©ÞÏÓÄÔÕËÑ
ÚÕßÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÁÌËØË
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝ
ÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ¤ßÞÕÒÕÍÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝ
ËÓÖËÏØÃÇÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÖÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏ©ÏÊÏ¦ÒÕÍÕÏÓË
ÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÑÇÏÕÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÇßÚÕÃÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÎ
Ö¦ÔÚÇÒÏÚÂÑÇÏÙÚÏÈÇØÂÊÜØÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙËÑ¦ÔÕßÔ
ÔÇÔÏ×ÛËÏÝÙÇÔÇßÚÄÖÚÎÝ
Ó¦ØÚßØÇÝÙËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÏÇÚØÏÑÂÁØËßÔÇÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÖÕßÙÃÍÕßØÇÛÇËÖÎØË¦ÙËÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÈÒÁÖËÚËÚÎ
àÜÂÙÇÝÑÇÏÃÙÜÝÙÇÝÕÊÎÍÂÙËÏÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÚËÚÏÝ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÁÝÙÇÝ

«Οποιος ËÖÏÛßÓËÃÚÎÙÜÚÎØÃÇ
ÚÎÝÉßÞÂÝÚÕßÑÇÏÚÎÙÜÚÎØÃÇ¦ÒÒÜÔÉßÞ×ÔÇÝÓÎÔÚÕ
Ñ¦ÔËÏÓÁÙÜÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ®
ÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓÇÃÔËÏÇÍ×ÔÇÝ
ÏÙÞÆÕÝ!ÎËÐÁÒÏÐÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÎÑ¦ÛËÓÕØÌÂÝÈÃÇ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÕÏÈÕßÒËßÚÁÝ
ÄÚËÄÓÜÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÒËÙÓÇ"ÚÇÚÁÒÎÚÕß
 ÄÙÕÏÁÌÎÈÕÏÊÏÇÈ¦àÇÓËÊÕÑÃÓÏÇÙßÔÇÔÚÕÆÙÇÓË
ÙßÔÁÞËÏÇÚÕÔ¡ÇÐÁÓÖËØ
ÇÔÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕÔ¶ÙË
ÔÁÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎ¶
ËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝÓË
ÚÕÖÄÙÕÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÃÑÇÏØÕÝËÃÔÇÏ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ
Το παιδί
εκδ. Νεφέλη

Θα πρότεινα ÚÎÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÏ¦ÔÔÎÇÒÇÈÕÆ¬ÕÖÇÏÊÃ®ÇÖÄÚÏÝ
Τo «Πανδοχείο της μνήμης»
ÚÕß;VU`1\K[ÓËÍØÇÓÓÇÚÕ- ËÑÊÄÙËÏÝ§ËÌÁÒÎÙÚÕØÃËÝ
ÒÕÍÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÛÇÓÖÕØÕÆ- ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÖÇØÞÃÇ
ÍØÇÓÓÁÔËÝÙËÍÒ×ÙÙÇÏÊÏÇÃÙËÔÇÛËÜØÎÛËÃÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÖÕß ÚËØÎÇÒÒ¦ÇÔËÖÏÚÂÊËßÚÎÖÕß
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÙßÔÑÏÔËÃÚÕÔ
ÇØÛØ×ÔËÚÇÏÓËÇßÚÕÚËÒÂ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓËÓÏÇÇÌÂÍÎÙÎ
ÑËÃÓËÔÇÓÏÑØÁÝÛÇßÓ¦ÙÏÇ
ÞÜØÃÝÖØÕÚØÕÖÁÝÑÇÏÊÏÊÇÌÏÒÕÚËÞÔÎÓÁÔËÝÉÎÌÃÊËÝ
ÙÑÇÒÃËÝËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇ
ÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËÄÓÜÝÔÇÓÎÔÇÔÇÌÁØÜÑÇÏ
ØÕÇÚÕÞÇØÇÑÚÂØÏàÇÖÕÚÎÔÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃÒÏÚÏÙÓÏÑÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇ®
ÖÕßÏÙÕØØÕÖËÃÓËÓÕÔÇÊÏÑÄ ÜÔ®ÚÕßÃÑÚÜØÕÝ©ßÍÑ×
ÚØÄÖÕÓËÚÇÐÆÇÚÕÓÏÑÕÆÑÇÏ ÄÞÏÜÝËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÇÒÒ¦ÜÝÌÄØÕÚÏÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÏÊÏÜÚÏÑÕÆÑÇÏ
ÊÎÓÄÙÏÕß©¬ÄÔÏ¬àÇÔÚÜÝ ÓÂÝÙÚÕÇÏ×ÔÏÕÓÔÎÓËÃÕÚÎÝ
5V[YL+HTLÓËÚ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÍÔÜÙÚÄÔÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏÚÏÝ
ÖßØÑÇÍÏ¦
ÖËØÃÑÒËÏÙÚËÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝ
¡ËÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕËÖÏÞËÏØËÃÁÔÇÚÇÐÃÊÏÇÔÇàÂÚÎÙÎÝ
ÚÕßËÇßÚÕÆÓËÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÚÄÒÓÎÑÇÏÚÎÔÑØÏÚÏÑÂ
ÊÏ¦ÛËÙÎÖÕßÞÇØÇÑÚÂØÏàÇÔ
ÄÒËÝÚÏÝÖÔËßÓÇÚÏÑÁÝÚÕß
ËÔÇÙÞÕÒÂÙËÏÝ

Από τα βιβλία ÖÕßÊÏ¦ÈÇÙÇÚÕ
 ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÔÚÆÖÜÙÎÓÕß¦ÌÎÙËÚÕÁØÍÕÚÕß
Harari «21ÓÇÛÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇ®ÚÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄ
ÕÈÇÛßÙÚÄÞÇÙÚÕÝÙØÇÎÒÏÔÄÝ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÑÇÏÓËÒËÚÎÚÂÝÚÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÆÖÇØÐÎÝËÐËÚ¦àËÏÓËÚÎÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÑÇÏÇÔÇÒßÚÏÑÂÙÑÁÉÎÚÕßÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÑÄÙÓÕÚÕßÕßÇÏ×ÔÇØÜÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝ
ÈÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÙÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÖ×ÝÛÇÙßÍÑØÕÚÎÛËÃÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÖÕÆÕÊËÆËÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÕËÛÔÏÑÏÙÓÄÝ
ÎÛØÎÙÑËÃÇÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ
ÎÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÕÖÄÒËÓÕÝÕ
ËÄÝÎ¦ÍÔÕÏÇÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝ
àÜÂÝÑ¦ÇÔÇÒÆÕÔÚÇÏÑÇÚ¦
ÚØÄÖÕÙÇÌÂßÍÞØÄÔÜÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
Ö×ÝÛÇÖÕØËßÛËÃÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÈÒËÌÛËÃÎÖÕØËÃÇÚÕß

Η λογοτεχνία ÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËßÞ¦ØÏÙÚÎÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÓËÚÎ
àÜÂÇÖØÁÖËÏÄÓÜÝÖ¦ÔÚÇ
ÔÇËÃÔÇÏÇßÛËÔÚÏÑÂÄÖÜÝ
ÎàÜÂÔÕßÈÁÒÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¡ÇÑØÄÖÕßÒÕßÓËÚÕÔ
ÚÃÚÒÕ¡ÇÆØÕÔËØÄ®ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÒÎÛÏÔÄÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ
ÙÑÕÚËÏÔÄÑÇÏÈÇØÆÇÒÒ¦
ÌÚÏÇÍÓÁÔÕÓËÓÇÙÚÕØÏ¦ÑÇÏ
ÑËÔÚÎÓÁÔÕÙÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂ
ÚÕßÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÁÚÙÏÖÕß
ÚÕÊÏÇÈ¦àËÏÝÓËÓÏÇÇÔ¦ÙÇ
ÔÇÝÖÇÚÁØÇÝÓËÚÕÔÇÔ¦ÖÎØÕÍÏÕÚÕßÙ»ÁÔÇËØÎÓÜÓÁÔÕÞÜØÏÄÓÏÇÓÇßØÃÒÇ
ÖÇÔÚÕÆÁÔÇÚÁÒÕÝÖÕßÖÒÎÙÏ¦àËÏÁÔÇÝÇØÍÄÝÛ¦ÔÇÚÕÝ
ÖÕßÔÏ×ÛËÏÝÔÇÙËÇÍÍÃàËÏ
¬Õ¡ÇÆØÕÔËØÄ®ÖÇØ¦ÚÎ
ÛÕÒÕÆØÇÚÕßÙËÐËÊÏÉ¦ÇÔ
ÇßÚÄÖÕßÍßØËÆËÏÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÇÒÎÛÏÔÄÑÇÏàÜÔÚÇÔÄ

Όταν οι ευχές
γίνονται πράξεις
Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ΑΝΑΔΑ – ΣΩΖΩ
δημιουργήθηκε το 2010 από την SPPMEDIA και την OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.
Μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκαν 11 δεντροφυτεύσεις σε διάφορες
περιοχές της Κύπρου, ενώ για φέτος επιλέξαμε την Άλωνα,
στην επαρχία Λευκωσίας.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

